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Hästar är Silvios liv

Gräne - mer
än bara gruvan

Läs på på sidan 4-5

Hästintresset har funnits med sedan barndomen för Silvio Wirth i
Mårdaklev. Nu utbildar han i Natural horsemanship och jobbar med
allt från inridningar till ”problemhästar”.
Läs på på sidan 26

Byn räddade macken

Butiken i Älekulla var tvungen att göra en stor investering
för att få behålla sin mack. Tack vare stort engagemang
och bybornas givmildhet räddades macken, och därmed
också affären.
Läs på på sidan 31

Första kvinnliga bank-vd:n

Mjöbäcks Sparbank har bytt vd. Tomas Andrén gick under
våren i pension och efterträddes av Carolina Skogsberg, som
blir Sjuhärads första kvinnliga bank-vd.
Läs på på sidan 13

På vandring i Håcksvik

Byalaget i Håcksvik har mycket på gång. I år ska de anlägga
en vandringsled, och gav sig ut på vandring för att inventera
bra gångvägar.
Läs på på sidan 19
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TRIVSELBYGDEN – En bra bit av Västergötland
Välkommen till det goda
livet i Trivselbygden
Jag är glad och faktiskt lite stolt över att ha
fått förtroendet att skriva dessa första rader
i Trivselbygdens tidning.

T

rivselbygden
är ett samarbete mellan
tio byar i de tre
kommunerna Svenljunga,
Mark
och

Falkenberg.
Dessa tio byar täcker en
ganska stor geografisk yta
med många smultronställen och fina sevärdheter som
ni kan läsa mer om lite varstans i denna tidning. Det
finns garanterat något för
alla vare sig du är hemmahörande i Trivselbygden, endast är sommarboende här
eller kommer som turist på
genomresa.

För mig är mitt, min familjs

och mina vänners välmående
viktigt. Att mina gamla grannar mår bra, får den hjälp de
behöver, att föräldrarna till
förskolekompisarna är nöjda med skolan och trivs på
orten känns som uppgifter
som jag vill vara med och
hjälpa till med.
Det gör jag genom vårt engagerade byalag, något som
finns i alla de tio byarna.
Byalagen i Trivselbygden
jobbar tillsammans för att
lyfta fram allt det vackra vi
har runt omkring oss, rusta
upp det förfallna och låta
byarna blomstra och leva
vidare.

Jag har goda vänner

uppe i Stockholm och
visst är det fantastiskt
att ibland, säg en gång
om året, åka dit och
verkligen
känna storstadspulsen, besöka de
exklusiva butikerna och gå till
Gamla stan för
att turista och
ändå kanske inse
att det är alldeles
för mycket folk för

att du skall kunna njuta av de
gamla byggnaderna…
Stockholm ÄR vackert och
pulsen är häftig men tacka
vet jag lugnet, fågelkvittret, traktorernas motorljud
när de sprider ut vårgödslen
och framförallt alla de trevliga och glada trivselbygdsmänniskorna som med stolthet i blicken gärna visar upp
sin by.

Här lever vi nära naturen,

äter lokalproducerad mat
och kämpar för att ha bra utbildning och god åldringsvård.
Våra lokala företag, allt
från husbyggare, målare,
fönstertillverkare och entreprenadfirmor till caféer och campingägare med
flera, ingen nämnd ingen
glömd, engagerar sig enormt
i sina byar och det är nog
också väldigt unikt för just
Trivselbygden.
Så känn dig varmt välkommen du också att förälska
dig i ditt favoritställe här i
Trivselbygden.
ROXANA GUZMAN
Ansvarig utgivare

Vacker natur · Rikt boende · Föreningsliv · Sunt företagande · Kommunikationer · Årliga arrangemang

Vill du vara med
och utveckla
Trivselbygden?

MÅRDAKLEVS BYALAG
Mårdaklevs byalag jobbar för en levande landsbygd och byns framtid! Vid olika
tillfällen försöker vi samla byn till festligheter och aktiviteter för att öka gemenskapen mellan byborna – gamla som unga! Byalaget är ett språkrör som bevakar
byns olika intressen och stöttar föreningar.

KONTAKT: Elin Andersson, 0702-69 36 83, mardaklevsbyalag@gmail.com

ÄLEKULLA BYALAG

Byalagen är kommunens förlängning ut i samhället och
för invånarnas talan när det kommer till samhällsfrågor.
Samtidigt anordnas evenemang för byborna och ofta
samarbetar de olika byalagen utanför byns gränser. Ett
exempel på detta är tidningen du håller i din hand; ett
samarbete som gynnar ortens invånare och skapar mervärde
för turisterna. Här bredvid beskriver Trivselbygdens tio
byalag vad de gör för att utveckla Trivselbygden.

Älekulla byalag har 2018 gått samman med Älekulla bygdegårdsförening. Vi arbetar därför även med att tillhandahålla en samlingslokal. Som tidigare år är vår
målsättning att verka för att Älekulla skall vara en bra plats att bo och verka på.
Viktiga frågor är vägar, byggnationer och motionsspår. Vi anordnar i egen regi
bl.a. After Works och byfest. Aktiviteter i Älekulla: Skållareds marten april och
oktober, Valborgsmässofirande, gökotta, midsommarfirande, rotekamp sista
lördagen i augusti, tomtepromenad.

KONTAKT: Lars-Håkan Hansson, 070-336 98 06, larshakan63@hotmail.com
www.alekulla.se

ÄLVSEREDS BYALAG
Vi i Älvsereds byalag anordnar valborgsmässofirande med fyrverkeri, vårtal och
brasa. Vi håller även i midsommarfirande vid bygdegården och veterandag vid
Route 154. Vi driver Östdanmarks vandringsled.

HOLSLJUNGA BYALAG
I sköna Holsljunga pausar förbipasserande på vår fina rastplats vid sjön som
dagligen städas av ideella krafter från byn. Här i byn arbetar föreningarna även
tillsammans för att få behålla och utveckla de tillgångar vi har. Vi arbetar till
exempel för skolans fortlevnad, att Näsetrundan är iordning för fritidsmotionärer,
att det ska vara rent och fint runt om i byn och med en mängd med olika
arrangemang under året. Exempelvis arrangeras det Loppis, Midsommarfirande,
Traktorrally, Holsljungamarsch, Musikquiz och Tomtepromenad. Vid valborg
delar vi ut utmärkelsen ”Årets Frivilligarbetare”. Två gånger per år ger vi ut vår
fina tidning ”Spegeln”.

KONTAKT: Karin Karlsson, 070-591 53 87,

KONTAKT: Sixten Bengtsson, 0325-334 78, sigge.bengtsson@home.se,
www.holsljunga.se

KONTAKT: Per Bergkvist, 070-538 56 98, per.bergkvist@netatonce.net

HÅCKSVIKS BYALAG
Håcksviks byalag arbetar för sammanhållning och trivsel genom:
Familjefestligheter, utveckling av aktivitetspark i centrum, tidningen Håcksviks
Allehanda, driver Siggebergs loppis som är i ständig utveckling, främjar samarbete mellan olika föreningar samt mycket mycket mer. Vi tror på en positiv utveckling
av bygden. En utarbetad vision om framtiden ligger som grund för vår strävan.

KONTAKT: Håcksvik byalag, 0705-42 25 42, hacksviksbyalag@hotmail.com
www.hacksvik.se

karin.torpalund.gussbo@netatonce.net

ÖSTRA FRÖLUNDAS BYALAG
Vi arbetar för trivsel, boende och gemenskap i Östra Frölunda. För att främja
gemenskap och trivsel anordnar vi diverse aktiviteter så som midsommarfirande, cykelfest, grillkväll, motordag och glöggpromenad.

ÖVERLIDA BYALAG
Vi arbetar för ett levande samhälle och en by i utveckling. Vår ambition är att
skapa möjligheter för trivsel genom bland annat underhåll av promenadstigar
runt våra fina sjöar, julbelysning, cykelfest, cykelvägar och träffar för gemenskap.
Vi är en aktiv part i de samhällsfrågor som rör Överlida så som skola, omsorg,
vägar och nybyggnationer. I samarbete med Mjöbäcks byalag ger vi ut vår tidning MÖT fyra gånger om året.

KONTAKT: Lina Efraimsson, 070-337 46 83, info@overlida.nu, www.overlida.se

KALVS BYALAG
Byalaget verkar för sysselsättning och utveckling för boende i Kalv. Viktigt för
sammanhållningen och det starka föreningslivet i Kalv är byabladet Kalvbladet
som drivs ideellt av en undersektion av byalaget. Vi är engagerade i den årliga
återkommande Kalvfestivalen för nutida konstmusik, i år 10-12 augusti. Backa
Loge ligger oss varmt om hjärtat. Kontakter med kommuntjänstemän och politiker är viktigt för Byalaget. Vi försöker hälsa nyinflyttade välkomna, samt hålla
koll på små och stora problem för Kalv.

KONTAKT: Johan Samuelsson, 073-068 31 33

MJÖBÄCKS BYALAG
Mjöbäcks Byalag – något för alla åldrar. Vi arbetar för ett trivsamt Mjöbäck: Vi
för en aktiv dialog med byinvånare och kommunen, Skötsel av den gamla dansbanan ”Hagalund”, Utger tidningen ”MÖT - Mjöbäck Överlida Tillsammans” i
samarbete med Överlida Byalag.

KONTAKT: Marie Mårtensson, 070-622 81 87,

ÖXABÄCKS BYGDELAG
- Genom vårt mångåriga arbete kommer hastighetsnedsättning att genomföras genom byn i år.
- Vår gemensamma byalagssamverkan inom Frisk Sjukvård fortsätter. Vårt arbete inom ramen Landsbygdsutveckling har resulterat i att Västra Götalandsregionen numera har en ”Checklista för landsbygdsperspektivet” för kriterigenomgång, detta innan eventuella neddragningar genomförs på landsbygden.
- Infrastrukturfrågor. (Vägar, VA - både enskilda och offentliga, Vattenskyddsområde m.m)
- Aktiva i det förebyggande arbetet med att påverka hur offentliga beslut slår mot
enskilda, mindre orter och landsbygd, samt bevakning av frågor som påverkar
våra orter, t.ex. skolfrågan.
- Bedriver opinionsarbete för att få makthavare och andra att förstå mindre orter
och landsbygdens stora värden.
- Skötselfrämjande åtgärder genomförs årligen t.ex. städning/röjning av kommunal badplats.

KONTAKT: Joakim Mattsson, 0703-08 64 77, joakim.mattsson@mark.se

marie.martensson1972@gmail.com
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Psst!

Vi har hus för: kloka praktiker,
ﬂinka akademiker, levnadsglada
poppare, dansanta gourmeter,
frukostälskande bonusbarn och alla
andra er som håller med om att
borta förvisso är bra men
HEMMA i slutändan ändå är... BÄST

Husmodell:

Nova 3
Smarta planlösningar och vackra exteriörer. Borohus anpassar alla hus efter behov
och önskemål. Tillsammans tar vi fram det optimala huset för just dig och din familj.
Se alla modeller och beställ katalog på vår hemsida www.borohus.se.

VästkustStugan Byggvaror en byggvaruhandel för alla!
Vi erbjuder ett stort sortiment inom bygg! Vitvaror, badrumsmöbler, Marbodalkök,
fönster, dörrar, skjutpartier, skivmaterial, virke, tryckt trall, kakel/klinkers, Lasol
fasadfärg, Falu rödfärg, isolering, spik & infästningar, verktyg, elhandverktyg, kap& gersågar, med mera. Med kvalité och priser som tål att jämföras!

Villor & Fritidshus · Tel 0325-18620

Köp
trallen hos oss!
Det känns
tryckt!

Bengan

Byggvaror
Öxabäcksvägen 9, Mjöbäck Tel: 0325-18616

Öppettider: Mån-Tors 7-17:30, Fred 7-16, Lörd 9-12

-Välj fritidshus och
bo där jämt!

Eﬀekt 111

Ett fritidshus är en plats utan måsten. Det är långa kvällar, lugn och ro framför braskaminen och
härliga kvalitetsstunder med familj, vänner och barnbarn. Idag är det allt fler som gör fritidshuset
till sitt permanentboende vilket ställer höga krav på komfort och kvalitet.
På hemsidan www.vastkuststugan.se hittar du närmsta försäljningskontor.
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600.
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Markägaren Christer Johansson visar var gruvans dynamitkällare en gång låg, på behörigt avstånd från själva gruvan.

FOTO: VIAVINGA

Själva gruvschaktet, med sina 20 meter höga väggar.

Gräne - mer än bara gruvan
HOLSLJUNGA Gräne gruva är sedan länge ett välbesökt utflyktsmål och nu är den trolska platsen även nominerad till Västra
Götalands sju underverk. Sedan förra året har området kring
gruvan också fått en spännande vandringsled och ännu en led
är på gång.

G

räne gruva var
i bruk 18991932 och det
var främst fältspat som bröts,
men även kvarts och en del
glimmer.
Fältspaten exporterades
mestadels till Tyskland, där
den användes i porslinstillverkning. Transporten
skedde på en liten järnväg
från gruvan, som anslöt
till järnvägslinjen mellan

Limmared och Falkenberg.
EN TANKE SEDAN LÄNGE
TOG FART
Tidigare var gruvan ganska
svåråtkomlig för besökare. Något som markägaren
Christer Johansson tyckte
var synd.
– Egentligen har jag nog
haft lite funderingar kring
gruvan ända sedan jag tog
över ägarskapet av marken. Jag har alltid tyckt

CAMPING & CAFÉ VID
HOLSLJUNGA BADSTRAND
Holsljunga
Camping & Café
070-969 62 60
www.holsjungacamping.se

Vi utför allt inom branschen!

mycket om platsen och
tänkte att det skulle bli mitt
pensionsprojekt.
När så Holsljunga hembygdsförening tog kontakt
och ville bygga en spång för
att få bättre framkomlighet,
tänkte Christer att nu var det
nog dags att dra igång projektet.
MÅNGA ELDSJÄLAR SOM
DELTAR
I samarbete med entusiastis-

ka medlemmar i hembygdsföreningen, drog upprustningen av både gruvan och
omgivningen igång.
– Vi är väl åtminstone ett
tiotal personer som är mycket engagerade och ytterligare ett femtiotal från olika föreningar och organisationer
som hjälper till samt företag
som stöttar på olika sätt, säger Christer.
Och utöver alla ideellt arbetande, finns också andra föreningar, som Kinds
Forskarklubb och Svenska
turistföreningens lokalavdelning, som bidrar, samt
kommunens arbetsmarknadslag, Leader Sjuhärad
och helt nyligen bevilja-

Vi kan hjälpa er med detta!
www.snickerispecial.se

Holsljunga • 0325-330 20

PROVA FISKELYCKAN i Holsljunga FVO
Köp ett fiskekort till hela området på 7 sjöar!

Köp digitala fiskekort på
www.ifiske.se

Kjell Karlsson
0320-560 38 • 0706-84 51 65

Emtervalls Maskingrävning
Isidor Emtervall
0320-592 71 • 0705-92 71 09

OMFATTANDE UPPRUSTNING
Sedan satsningen startade
för två år sedan har skogen
gallrats och röjts, vägen förbättrats, en parkeringsplats
anlagts med intilliggande
grillplats och den första
vandringsleden på 1,8 kilometer invigdes hösten 2018.
Vandringsleden går upp
till gruvans topp och tillbaka ner längs slingrande
serpentiner i de brantaste

delarna.
Längs vägen har man lokaliserat den gamla dynamitkällaren och smedjan.
– Dynamiten var tvungen
att förvaras på ett visst avstånd från gruvan, av säkerhetsskäl.
Uppe på toppen, med sin
fantastiska utsikt, finns numera ett rejält, men diskret
stängsel mot gruvschaktet.
Ett antal rastplatser med
bord och bänkar finns också längs leden, ibland med
alldeles vidunderlig utsikt
över sjön Övre Hallången.
– Vi har lagt mycket arbete
på leden, att den ska vara attraktiv och lätt framkomlig,
utan trädrötter och stenar

Trappor - Räcken - Ledstänger

Korten finns att köpa på
Holsljunga camping där
de även hyr ut båtar.

Holsljunga Gräv

des hembygdsföreningen
ett bidrag om 75 000 kronor från Sparbanksstiftelsen
Sjuhärad.
– Det vore helt omöjligt att
göra något sådant här som
eget projekt.

Även husbilar
behöver tänka
på hjulinställning.
Kom in till oss så hjälper vi dig med hjulinställning och
Kompå
indintill
ossVårsånyahjälper
dig för
service
husbil.
utrustningvi
är anpassad
med hjulinställning
och service
husbilar
och större bilar som skåpbilar
etc.

Även husbilar
behöver tänka
på hjulinställn

på din husbil. Vår nya utrustning
är anpassad för husbilar och
Holsljunga Bilservice AB
större bilar
som skåpbilar etc.
Företagsvägen
5, Holsljunga
0325-333 03

Vi förstår bilar. Vi förstår dig.

Kom in till oss så hjälper vi dig med hjulins
service på din husbil. Vår nya utrustning ä
husbilar och större bilar som skåpbilar etc

Holsljunga Bilservice AB
Företagsvägen 5, Holsljunga
0325-333 03

Vi
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Gräne gruva
Verksamhet: Brytning av
fältspat, men även kvarts och
en del glimmer. I gruvan finns
även den radioaktiva mineralen euxenit.
I bruk: 1899-1932
Gruvans storlek: 20 x
15 meter med 20 meter höga
väggar.

Öppettider: Dygnet runt,
hela året.
Inträde: Gratis
Övrigt: En 1,8 kilometer lång
vandringsled invigdes förra året
och i augusti i år väntas den
nya fyra kilometer långa vandringsleden vara klar.

Jag har alltid tyckt
mycket om platsen.
CHRISTER JOHANSSON

Rastplats med sagolik utsikt, här under en solig höstkväll.

Mellan parkeringen och gruvan finns en generös grillplats.
och att skogen runt om är
gallrad och prydlig, berättar Christer.
NY LED PÅ GÅNG
Samma målsättning gäller förstås också för den nya
fyra kilometer långa led, som
det jobbas med i sommar och
som förhoppningsvis är klar
för invigning på Gruvans dag
den 4 augusti.
– Med gruvan och den första leden har vi fokuserat
på hur arbetet gick till och
med enkla medel visa den
industriella delen, förklarar
Christer och fortsätter:
– Med den nya leden vill
vi lyfta fram områdets geologiska karaktär och visa
spåren av inlandsisens härjningar, dödisgropar och annat som syns om man vet
vad man ska titta efter. Här
är vi mellan sjöarna Övre
Hallången och Holsjön, och
här delar sig vattnet mellan

Ätran och Viskan.
ETT UTFLYKTSMÅL FÖR
ALLA
Längs båda lederna finns informationsskyltar, som berättar om sevärdheter utmed vägen.
Vid gruvan lyfts industrihistorien fram med en uppförstoring av ett gammalt
fotografi, lite räls och några äldre gruvvagnar och
redskap som användes vid
malmbrytningen.
– För att åskådliggöra hur
arbetet gick till, men också
som ett sätt att hedra de som
slet här.
Christer tystnar och tänker på allt som hänt - och
det som finns i tankarna för
framtiden.
– Det har ju blivit en ganska stor apparat och än är det
inte färdigt. Det finns mycket i området som går att utveckla, men vi måste samti-

Christer Johansson driver projektet kring gruvan tillsammans med
främst Holsljunga hembygdsförening.

digt tänka på att området ska
skötas och hållas efter .
Christers förhoppning är
att gruvan med omgivning
ska vara välkomnande både
för turister och alla som bor
i trakten.
– En plats för hela familjen,
dit man åker för att koppla av,
ta en promenad med en picknickkorg.
– Kanske ser en del lite amatörmässigt ut, men allt är ju
helt gratis för besökarna, arbetet har skett med frivilliga
krafter och vi har varit måna
om att det ska vara hållbart
med bra och tåliga grejer,
annat kan komma sedan.
Som kanske en 300 meter lång trollstig för familjer
med små barn och en cykelväg från campingen?
– Vi får väl se...

ANN-LOUISE KJELLNER

I de brantaste partierna går leden i serpentiner.

Gräv-

entreprenad
inom:
• Bygg &
anläggning
• Skog & lantbruk
• Vägskötsel,
buskröjning
& högröjning

Sjögården Entreprenad AB
Filip 070-380 57 33 • Andreas 070-246 48 22

• Gymavtal (Lenas gym i Holsljunga)
• Personlig träning
• Styrketräning i grupp
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VISSTE DU ATT?

VISSTE DU ATT?

…Holsljunga byalag varje år
ordnar en höstmarknad med
fokus på närproducerat. Årets
marknad hålls lördagen den 28
september.

…i Holsjön ska det finnas
en sträcka där man kan
gå hela vägen över sjön.
Djupet är max 1,5 meter.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

FOTO: ANN-MARGRETH KARLSSON

Bakboksförfattare fixar fikan på campingens café
HOLSLJUNGA Git Mött
önen i Tranemo har en
bakgrupp på Facebook
med över 1 200 medlem
mar, och har också gett
ut en egen bakbok. I som
mar kommer hennes
bakverk, matpajer och
landgångar att finnas
på caféet på Holsljunga
camping .

grupp på Facebook, som nu
har 1 200 medlemmar. Där
lägger hon ut sina egna recept, och videoklipp med råd
och tips.
Hon har, till sin egen förvåning, blivit något av en guru
bland följarna.
– De säger att de ser mig
som en förebild, jag har svårt
att förstå det, säger hon.

Det var en lyckträff att Monika
Bjelton, som driver campingen och caféet, besökte julmarknaden i Strömsfors. Där
stod nämligen Git Möttönen
och sålde sina bakverk och
sin nyutgivna bakbok.
– Jag behövde förstärkning
i min verksamhet och gillar
samarbeten, så när jag träffade Git passade jag på att fråga om hon skulle vilja jobba
i mitt café i sommar, berättar
Monika Bjelton.
Svaret blev: ”Ja, vad roligt!”
Git hade länge drömt om att
jobba på café, och nappade
direkt på förslaget.

bok med sina recept. Den
trycktes i 500 exemplar, av vilka hon redan sålt merparten.
– Folk frågar redan efter
bok nummer två. Jag är sugen, men vill sälja slut på den
första boken innan jag ger ut
en ny.
I vintras sökte Git till TVprogrammet ”Hela Sverige
bakar”. Bland 1 500 sökande var hon en av 40 som gick
till slutaudition, men där tog
det stopp.
– Jag var jättenöjd med min
insats, men blev lite besviken
att jag inte kom med, så jag
söker nog nästa år igen.

Bakning är hennes stora

intresse.
– Jag jobbar heltid som undersköterska, men när jag är
ledig bakar jag jämt, berättar hon.
På senare tid har det blivit
mer än en hobby. Git startade för ett år sedan en bak-

I höstas gav Git ut en bak-

Hade Git kommit med

hade det blivit inspelning under sommaren, men nu kommer hon under hela sommarsäsongen att ha sin husvagn

Gits maränger
GRUNDSMET 
Ingredienser
- 2 dl äggvita
eller 6 äggvitor
- 4,5 dl socker
Vispa äggvita och socker i
en riktigt ren skål, det är
viktigt om du ska ha
marängerna fluffiga.

FYLLNING 1 
Ingredienser
- 1 dl Mariannekarameller
- röd geléfärg om man vill
Krossa karamellerna och lägg
dem i en skål. Blanda försiktigt i lite marängsmet och
klicka upp med två skedar på
en bakplåt med bakpapper.

på campingen, och baka på
caféet. Något Monika hoppas ska få fler att komma bara
för att fika. Som det är nu tror
många att caféet enbart är till
för campingens gäster, men
så är det inte.
– Vi vill gärna locka fler fikagäster, säger Monika.
Och så verkar det kunna
bli: Att Git kommer att baka
till caféet har redan väckt
stort intresse.
– Jag har lagt ut i min bakgrupp att jag kommer att
vara här i sommar, och det
är många som hört av sig att
de vill komma hit.

Det blir också ett antal ny-

heter på campingen i sommar, berättar Monika:
– Förutom båtar och kanoter kommer jag att ha SUP:ar,
Stand Up Paddleboards. Jag
har också glasat in uteköken,
så det inte ska blåsa på gästerna när de diskar och lagar mat.
Fler idéer finns, som bouleturnering, musikquiz, choklad- och ostprovning, tipspromenader och stafetter.
– Jag funderar på minigolf
också, men jag har egentligen inte plats...
KATARINA JOHANSSON

Monika Bjelton, som driver Holsljunga camping och café, får i sommar hjälp av b akboksförfattaren
Git Möttönen, som kommer att baka till caféet. Bakboken kommer förstås att finnas att köpa på
caféet, ett smakprov på recept bjuder Git på här intill.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

FOTVÅRD PÅ
CAMPINGEN

Cirka 12 st.
FYLLNING 2 
Ingredienser
- Nutella
Ringla på lite Nutella över
marängsmeten och klicka
sedan upp på plåten. Här
kan du också ringla över
mer Nutella om man vill.

Beskrivning
Grädda i 150 grader på nedersta falsen i 90 minuter. Lyft
dem av plåten när du tagit ut dem så de får kallna.

Den medicinska fotterapeuten Nathali Lundgren
kommer att besöka campingen med sin rullande
fotvårdsklinik även i sommar.

HOLSLJUNGA Förutom att fika kan man
också få fixat fötterna på Holsljunga camping i sommar. Nathali Lundgrens rul�lande fotvårdsklinik kommer liksom förra
sommaren att besöka campingen cirka två
gånger i månaden. Nathali är medicinsk fotterapeut, och gör både vanlig fotvård och
medicinska behandlingar.
– Olika behandlingar tar olika lång tid, så
därför vill jag gärna att man ringer mig och
bokar, säger hon.
Men det kan också finnas möjlighet till
drop in, om det blir luckor i schemat.
Fotvården har sin stora säsong nu, berättar Nathali.
– Det börjar när sandalerna kommer fram!
FOTO: KATARINA JOHANSSON

SWISH FÖR TOABESÖK GER INKOMSTER
TILL BYALAGET
HOLSLJUNGA Holsljunga
byalag ansvarar för skötseln
av rastplatsen vid Holsjön,
längs väg 154. Man har en
grupp, som turas om med
arbetet, under ledning av
Bengt Josefsson.
– De gör ett jättejobb, säger Sofia Lindgårde, kassör

i byalaget.
I juli förra året satte man
upp en skylt om att de som
uppskattade den fina rastplatsen och de fräscha toaletterna kunde skänka en
slant via swish. Gensvaret
blev stort.
– Förra året fick vi in 3 435

kronor, och hittills i år har
vi fått 415 kronor. Det som
är extra roligt är att vi får så
många fina kommentarer
också, folk skriver sådant
som att det är den finaste
rastplatsen de varit på!
FOTO:KATARINA JOHANSSON
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Route 154 satsar på restaurangen
ÄLVSERED Ju fler kockar desto sämre soppa, brukar det heta. Så är dock inte fallet
på Route 154:s restaurang. Där har man nu
tre kockar med olika bakgrunder. Något
som gett inspiration till en ny satsning på
helgöppet, där det bland annat ska serveras
pizzor med sydeuropeisk touch.

Sprillans ny i gänget är
Marie Terol, som tidigare
drivit restaurang i Mjöbäck.
Sedan några år jobbar hon
som kyrkvakmästare, men
hon längtade tillbaka till restaurangbranschen, och hjälper nu till med nysatsningen
i Älvsered.
– Jag tycker det är roligt att
laga mat, och att träffa folk –
hela biten är rolig, säger hon.

Både Marie och Peter ser

husmanskost som sin specialitet, medan Jana har mer
sydeuropeisk touch på sin
matlagning, och även är duktig på bakning. En bra kombination, säger Urban.
– Deras kunnande utgör en
bra mix.
Nu när Marie kommit till i
kockgänget gör restaurangen en nysatsning.
– Vi satsar på rejäl husmanskost till luncherna, och
nu kommer vi även att ha öppet på helgkvällar. Vi kommer att ha à la carte, med
amerikanska hamburgare,
plankstek och lite annorlunda pizzor, där vi satsar på råvarorna.
– Det kommer att vara lite
italienskt stuk på pizzorna, med basilika, mozzarella, lufttorkad skinka, säger
Marie.
– Det finns så många pizzerior som gör samma saker, så
det är kul att göra något lite
annorlunda.
Även inredningen i restau-

www.ekomuseum.com
www.ekomuseum.com

VI FINNS NÄRA DEJ.
VI
FINNS NÄRA DEJ.

q Kolla i vår broschyr för 2019, eller titta in i
vår
hemsida.
q Kolla
i vår
broschyr
eller titta
❑ Kolla
i vår
broschyrför
för 2019,
2019, eller
q Fyll Din dag med en tur till några av
titta in i vår hemsida.
vår
hemsida.
Ekomuseets 89 besöksmål.
qqFyll
dagdag
med
till
några av
Upplev
Ätradalen,
njut
❑ Din
Fyll sköna
Din
meden
entur
tur av
tillkonst,
några
hantverk,
närproducerad
mat och bygdens
Ekomuseets
89 besöksmål.
av Ekomuseets
89 besöksmål.
sevärdheter.

Din sommar i Ätradalen

Din sommar
i Ätradalen

in i

q Upplev
sköna
Ätradalen,
njutavav konst,
❑ Upplev
sköna
Ätradalen, njut
hantverk,
närproducerad
mat
EXTRA
FÖR hantverk,
DIG
SOM KOMMER
TILL
OSSoch
PÅ bygdens
konst,
närproducerad
CYKEL.sevärdheter.
sevärdheter.
mat och bygdens
Cykla Samla och Vinn en Elcykel eller något av
en mängd fina priser från våra besöksmål.
EXTRA
FÖRoch
DIGtävlingsregler
SOM KOMMER
Information
finner DuTILL
på
www.ekomuseum.com
CYKEL.

EXTRA FÖR DIG SOM
OSS PÅ
KOMMER TILL OSS PÅ CYKEL

Cykla Samla och Vinn en Elcykel eller något av
Traditionsenligt
firar vioch
Ekomuseets dagar,
Cykla Samla
en mängd
våra besöksmål.
i år denfina
3 & 4priser
augustifrån
KL. 12-17.
Vinn enoch
Elcykel
Information
tävlingsregler finner Du på
eller något
av en mängd fina
www.ekomuseum.com
priser från våra besöksmål.
Information och tävlingsTraditionsenligt
firar vi Ekomuseets dagar,
regler finner Du på
i år den 3 & 4 augusti KL. 12-17.
www.ekomuseum.com
Traditionsenligt firar vi Ekomuseets dagar,
i år den 3 och 4 augusti kl. 12-17.

Ägaren Urban Jagestrand med kockarna Peter Nyström och Marie Terol. Väggarna i restaurangen har Urban målat svarta inför nysatsningen. – Jag har neonskyltar jag köper från USA, och de gör sig bättre mot svart bakgrund, berättar han. Skyltarna kommer, liksom resten av inredningen att vara till salu, så restaurangen kommer att ändra utseende från dag till dag. FOTO: KATARINA JOHANSSON
rangen piffas upp till nysatsningen.
– Vi har målat om
väggarna, köpt nya dukar,
och ska klä disken med plåt,
berättar Urban.

Prioriteten har legat

på att få ett bra arbetslag
som lagar maten, säger han.
Därefter var det inredningens tur att fräschas upp, och
nu ska även utsidan på bygg-

Elinstallationer
och automationslösningar

Din sommar i Ätradalen

– Det blir en nysatsning på
restaurangen, säger Urban
Jagestrand, som tillsammans
med sambon Namphung
Krongthong driver Route
154 Motell.
I restaurangen jobbar sedan tidigare kocken Peter
Nyström.
– Jag har varit här till och
från i åtta och ett halvt år, berättar han.
Sedan något år tillbaka har
även Jana Eiblová hjälpt till i
restaurangen.
– Hon har tidigare haft en
restaurang i centrala Prag,
berättar Urban Jagestrand.

Älvsered, Ätran, Varberg
Per Erlandsson 0706-50 90 23

naden få en översyn.
– Jag vill måla om, men då
behöver jag först få bygglov.
Till att börja med kommer jag
med att skylta upp lite bättre.
Bland annat ska jag ställa ut

en stor uppblåsbar Elvis, och
brandbil från 1947, med uppfälld stege som jag sätter en
banderoll i!
KATARINA JOHANSSON

Svenska Viltstängsel I Trä AB
Skydda din skogliga föryngring
med ett viltstängsel i trä.

• Naturlig produkt
• Enkel montering
• Biologiskt nedbrytbart
• Smälter in i omgivningen
• Enkelt att laga och forma • Prisvärt

1.495:-

Tel 073-954 92 57 • svitab@hotmail.com
www.svitab.se

REPARATION
AV GAMLA BILAR
& CLASSIC CARS

riktigt bra

VI BJUDER PÅ MEKOASSIST MOBILITETSFÖRSÄKRING I
1 ÅR VID SERVICE AV BILEN HOS OSS!
Gäller för fordon upp till 3,5 ton, max 10 år gammal bil och/eller max 15.000 mil, värde 750 kr.

Ryds BIL
Gård&Älvsered
ARNAGÅRDS
PLÅT
0325-314 00

www.arnagard.se
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VISSTE DU ATT?
...Älvsereds tennishall har
en spännande historia.
Ortens tennisklubb låg i
allsvenskan i stort sett hela
1950-talet, berättar Torgny
Karlsson från Älvsereds
byalag.
– Bertil Gustafsson, son
till en av bröderna som

grundade Älvsereds syfabrik, var en av de bästa
spelarna. När Bertil gick
till final i turneringen
Kungens Kanna sa fadern:
”Vinner du så ska jag bygga en tennishall till dig.”
Bertil vann, och fadern
höll sitt ord. Tennishallen
finns kvar än idag, och används flitigt till olika aktiviteter.

Jag kan
nästan inte
förstå att det
är min text.
CARINA RIKARDSON

FOTO:KATARINA JOHANSSON

Författaren Carina Rikardson och Torgny Karlsson från Älvsereds byalag, som såg till att Carinas bok nu blivit ljudbok, vid den tidigare

Leken ”ambulansen” går ut på att den som blir tagen lägger sig på
golvet, för att sedan räddas till sjukhuset av två andra deltagare
som föreställer ambulans.

LEK SOM INTEGRERAR
ÄLVSERED Idag används tennishallen, som man kan läsa
om här ovan, bland annat till
aktiviteter för lågstadiebarn,
i regi av Älvsereds gymnastikförening.
Initiativtagaren Lars Olof
”Lollo” Nilsson tog kontakt
med Sisu Halland som ordnade bidrag till gympan.
Anledningen till initiativet
var att han tyckte det saknades aktiviteter för de yngre
barnen på orten.

– Större barn kan gå till
fritidsgården, men för dessa
finns det inget att göra.
Det finns även en tanke
att aktiviteten ska gynna integrationen, lek och gympa
funkar ju fint även om man
inte är så bra på svenska.
– Här spelar språket ingen
roll, säger Lollos fru, Jolita
Nilsson, som håller i gympan tillsammans med dottern Sofia.
FOTO:KATARINA JOHANSSON

Ger ut ljudbok om
ÄLVSERED Hur var det att leva i gränstrakterna mellan Sverige
och Danmark på 1600-talet? Det var något historieintresserade
Carina Rikardson funderade på. Tankarna växte till en berättelse, som nu blivit en ljudbok med titeln ”Nya tider i prästgården”.

C

arina Rikardson
bor i byn
Fagered, som
på
1600-talet var dansk.
Grannbyn
Älvsered låg då på den svenska sidan.
– Jag har ett intresse för hur
folk levde förr, och är fascinerad av den här tiden,så
jag började fantisera ihop
en historia, säger hon.

Berättelsen, som bygger

på sägner och fakta från
gränstrakten, handlar om
Elin, dotter till den avlidne
prästen i Fauröd, och hur
hennes liv gestaltar sig när
hennes mor gifter om sig.
Livet i gränstrakten var
redan svårt, med återkommande krig och plundringståg, och inte blev det
lättare när den nya prästen,
Elins styvfar, kommer till

Det är en bok om girlpower!

Carina skrev berättelsen

bygden. Varken för invånarna i socknen, eller för
Elin själv.
– Men jag är fascinerad av
starka kvinnor, så Elin blev
en stark person med egen
vilja. Hennes far uppfostrade henne som den son han
aldrig fick och lärde henne mycket, så hon räds inte
för att utmana tidens könsroller och ger sig in i den
mansdominerade världen.

för flera år sedan, men då
hade hon inga tankar på att
ge ut den.
– Det var bara mina egna
små historier, som jag hade
i byrålådan.
Senare, när Carina engagerade sig i vandringsleden
Östdanmark, som går längs
den tidigare dansk-svenska gränsen, blev det tal om
att berättelsen skulle ges ut
i bokform.
– Då skrev jag om den lite,
och byggde på med platser
längs leden.

Högvadskanot

ULRIKAS
FRISKVÅRD

Hyr kanot och
paddla i
mysig liten å!

I Älvsered 1,5 mil
norr om Ullared
Lars Andersson 070-660 14 84 www.hogvadskanot.se

hogvadskanot@gmail.com • Parkering mitt emot Ödegärdsv. 2 i Älvsered

BIORESONANSTERAPI
0727131433

Holistiskt Alternativ

BÄST PÅ
JORDEN

54
F
Ö
R

Vi bjuder på den
billigaste

Stor sortering
för hus och hem!

Välkommen!

Telefon 0325–311 08

Öppet: Måndag–fredag 7.30–17.30
lördag 9.00–13.00

Solhöjdens
Svets & Mek

Jonas Andersson 0705-743741
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FOTO:EKOMUSEUM

VISSTE DU ATT?
Nya tider i prästgården
Författare: Carina Rikardsson
Uppläsare : Torbjörn Johansson
Utges som: Ljudbok på CD och USB.
Om boken: ”En regntung sensommarmorgon kom en
medelålders man ridande genom Fauröd socken. Hans
ankomst skulle påverka många människors liv och öden,
inte minst de som bodde i prästgården i Fauröd, då denne
man gift sig med den förre prästens änka. Hade livet varit
svårt för invånarna i socknen tidigare, med återkommande
krig och plundringståg, blev det inte lättare nu.”

…Danabäcks sten i
Älvsered är en av de sex
stenar som år 1050 fastställdes som gränsstenar mellan Sverige och
Danmark. Man valde
stenar med märkligt utseende som låg vid de
viktiga vägarna mellan
länderna.
– Det var sex gubbar
från Danmark och sex
från Sverige som gick

och bestämde var gränsen skulle gå. Det hittades dokument om detta
på ett bibliotek i London,
berättar Torgny Karlsson
från Älvsereds byalag.
Denna riksgräns gällde för Halland till 1645.
Stenen är ett av besöksmålen i Ekomuseum
Nedre Ätradalen, och ligger invid Vandringsleden
Östdanmark.
Vill man ha guidning
kan man vända sig till
Torgny Karlsson.

dansk-svenska gränsen, där bokens handling utspelar sig.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

livet i gränsbygden
Då blev det inget av med

någon utgivning. Men i våras fick Torgny Karlsson i
Älvsereds byalag, som driver leden, en förfrågan
om man från vandringsleden ville medverka under #Jubileum 400. Ett
jubileumsår för att uppmärksamma att Varbergs
fästning efter en enorm utbyggnad stod i princip klart
år 1618, samt att Halmstads
slott färdigställdes år 16181619, lagom till kungamötet i februari 1619 mellan
Kristian IV och Gustav II
Adolf.
– Då tyckte jag det var ett

lämpligt tillfälle att plocka
fram Carinas berättelse, säger Torgny.

Torgny kontaktade Tor-

björn Johansson, författare och musiker, som kanske
är mest känd från musikduon Eva och Torbjörn, men
som även läst in ljudböcker. Torbjörn Johansson nappade på idén, och har nu läst
in boken.
– Det känns ganska stort
att han läser det jag skrivit,
jag kan nästan inte förstå att
det är min text, säger Carina.
Ljudboken, som finns
både på CD och på USB,

Öppettider
Fre 17.00–23.00
Lör 12.00–23.00
Sön 12.00–20.00
Sommaröppet
dagligen 23/6-25/8
Sön-Tor 12–21
Fre-Lör 12–23

innehåller även en del musik, både fiolmusik framförd av uppläsaren Torbjörn
Johansson, och nyckelharpa, med spelmannen Arvid
Nilsson i Fagered.
– Den manliga huvudpersonen i boken, Anders,
är spelman och spelar nyckelharpa, så jag ville gärna ha
med det, säger Carina.

Boken kommer att säl-

jas på evenemang kopplade till 400-årsfirandet, och
den kommer även att finnas
att köpa på vandringsledens
hemsida.
Det kommer också att

bli ett releaseparty vid firandet av ledens dag den 1
september.
Ett par tusen i bidrag
har man fått från Region
Halland, resten av kostnaden för inspelningen står
Älvsereds byalag för.
– Men vi räknar med att dra
in pengarna genom försäljningen, säger Torgny.
Carina har blivit inspirerad av bokutgivningen, och
har nu ett nytt projekt på
gång.
– Jag har lite stolpar till en
uppföljare på den här historien, berättar hon.
KATARINA JOHANSSON

Kanotturen startar i Högvadsån i Älvsered och slutar i södra änden av Hackarpsjön. Cirka tre timmar tar det att paddla fram
och tillbaka.

KANOTTURER LOCKAR MÅNGA
ÄLVSERED Många vill gärna komma ut i naturen när
det är sommar och semester. Lars Andersson, som
bor i Mårdaklev men driver
Högvads Kanot & fiskeäventyr i Älvsered, har märkt ett
ökande intresse för att paddla kanot under de sju år han
hållit på med uthyrning.

– Förra året var det lite för
torrt, men annars har det
ökat hela tiden sedan jag
startade, säger han.
Avkoppling, fiske och fina
naturupplevelser tror han är
det som lockar.
– Jag tror man ser värdet i
naturen mer och mer.
FOTO:LARS ANDERSSON

Högsjöns Fiskevårdsområde
Täcker in tre kommuner
– Mark, Falkenberg och Varberg

Fiskekort kan köpas på Ulvanstorps tunnbrödstuga
eller swish 123 056 53 82.
För mer information ring Bosse 070-330 10 46.
www.hogsjon.se

Stressgrading
Kinnavägen Älvsered Tel. 0325-314 65

Kinnavägen 2, Älvsered, 311 63
0325-311 30 • 072-211 86 09 • www.mandysdiner.se

Välkommen till Ulvanstorp
BAKNING - KONFERENS - BED & BREAKFAST - KAFFESTUGA

prototyptillverkning problemlösning
www.billsmekaniska.se, 0706-346150

Kaffestugan håller öppet:
– Ekomuseets dag 4/8 kl. 12-17
– Surströmmingspremiären 18/8 kl. 14-17
– Julöppet 15/12 kl. 14-17

VI KAN TRÄGOLV!

Öppet året runt för
bokade grupper.
0325-310 46 • 0703-30 10 46
info@ulvanstorp.se
www.ulvanstorp.se

Ulvanstorp
tunnbröd

Vill du ha ett exklusiv och modernt
trägolv med en levande känsla?
www.stigma.se
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Lina - brandman i Mjöbäck
MJÖBÄCK Sedan 2013 är Lina Jarhult anställd som
brandman i beredskap hos Räddningstjänsten i
Södra Älvsborg och sedan mars i år även tillförordnad platschef vid stationen i Mjöbäck.
Vi träffar Lina på brandstationen i
Mjöbäck. Hon har just avslutat dagens arbete på Västkuststugan, där
hon kapar virke åt snickarna. Ett bra
jobb att kombinera med arbetet i
Räddningstjänsten.
Hon tittar på sin stegräknare och
konstaterar:
– Idag är jag uppe i 15 000 steg
bara på jobbet!
Just nu är det lugnt och stilla på
stationen, men beredskapen är
som alltid på topp.

I omklädningsrummet häng-

er alla brandjackorna prydligt och
nedanför finns byxorna nerkavlade
över stövlarna, färdiga att hoppa i.
– Ja, det gäller att ha ordning och
reda på grejerna när det blir skarpt
läge.
Brandstationen är liten och utrymmena trånga. Särskilt kvinnornas omklädningsrum.
– Det är ett önskemål vi har att
bygga till och få bättre utrymmen,
säger Lina och förklarar att när
stationen byggdes fanns det inga
kvinnliga brandmän.
– Idag är vi två, av 16 anställda totalt, och jag hoppas vi blir fler, och
inte bara flera kvinnor utan en större mångfald över huvud taget. Det
mår alla arbetsplatser bra av.

Intresset för brandmansyrket,

tror Lina, kommer ofta genom att
man känner någon som är brandman.
För egen del var valet en kombination av olika saker.
– Min gudfar och min kusin är
båda brandmän, så jag visste ju
vad det handlade om, men det var
också i mitt arbete inom vården
som tanken växte. Jag ville jobba med människor, men ha lite
mera action.

För sex år sedan gjorde hon slag i

saken och gick Räddningstjänstens
interna utbildning i två veckor.
– Efter den utbildningen får man
åka med på skarpa larm.
Men Lina ville fortsätta och har
sedan dess gått två utbildningar
hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
– Först en vidareutbildning som
brandman och förra året utbildade jag mig till räddningsledare A
och då blir man befäl.
Den första var mest fysiskt krävande och utmanande, medan
den andra gick mera på djupet med lagar och regler.
– Den sista handlade
mycket om självinsikt. Ska
du leda andra, måste du
först lära känna dig själv
och den var otroligt lärorik
för mig personligen.

...man måste
våga prova
LINA JARHULT

Allmänheten tänker sig väl of-

tast brandmän på utryckning till
bränder, men yrket är mycket mera
än så, säger Lina.
– Vi åker ju även på trafikolyckor
och vi håller i många utbildningar
som släckningsövningar och hjärtlungräddning.
Dagen efter ska hon själv vara
med på en inspirationsträff för
tjejer.
Och vad säger hon till tjejer, och
killar också, som funderar kring
brandmansyrket?
– Om jag kan, så kan du! Det finns
ju inget att förlora, man måste våga
prova. Visst, det krävs lite grundfysik och en del jäklar anamma,
lite tävlingsinstinkt, att klämma
i det där sista, som vi inte tror vi
klarar, fast vi gör det. Jag brukar ha
som motto: säg inte att du inte kan
förrän du har försökt!
ANN-LOUISE KJELLNER

Lina Jarhult är utbildad räddningsledare och under ett halvår också platschef hos Räddningstjänsten i Mjöbäck.
FOTO: VIAVINGA

Stövlar med byxorna på, redo att hoppa i vid
skarpt läge.

Monicanders
www.ica.se/monicanders

Trivselbygdens
största matbutik!
Öppet alla dagar
Vardagar 8-20
Lördag-söndag 9-18
ICA Nära
Monicanders
Öxabäcksv. 7, MJÖBÄCK
0325-340 04

18 kg syrgastuber och full mundering är vad som gäller vid fystestet.

Mjöbäcks
Mjöbäcks
Mjöbäcks

Pensionärer!

Bokförings&
BokföringsBokförings& Revisionsbyrå
& Revisionsbyrå
Revisionsbyrå
AB AB
AB
512 65 Mjöbäck • Tel. 0325-341 70
512 65 Mjöbäck
512 65
• Tel.
Mjöbäck
0325-341
• Tel.70
0325-341 70

Välkomna
som medlemmar
i Högvads PRO.

Verksam i bygden sedan 1979
Verksam i bygden
Verksam
sedani 1979
bygden sedan 1979

Ring: Gun tel. 0325-330 32
el. Evy tel. 0325-310 50

Vi utför

Röjning &
Plantering
samt Lättare
renovering
och målning

Vi är ombud för

Tobias Andreasson tel. 0739-54 92 57
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VISSTE DU ATT?
... det första kända doKÄLLA:SDHK-NR: 3061
kumentet där Mjöbäck
SVENSKT
finns om nämnt är daDIPLOMATARIUMS
terat den 29 januari 1314.
HUVUDKARTOTEK ÖVER
Dokumentet på bilden
MEDELTIDSBREVEN
är från år 1321 och är en
vidimiering, som biskop Bengt i Skara gjorde av dokumentet som bevittnades av Boecius de Miobek år 1314.

Detta är tredje sommaren Carina Lundin har öppet på Café Tostatorpet.

Den nybyggda terrassen har
fin utsikt mot naturen runt
Tostatorpet.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

FOTO: CARINA LUNDIN

Café Tostatorpet rustat för sommaren
MJÖBÄCK Café Tostatorpet

vi köper ekologiska och närproducerade råvaror i den
mån det finns. Det är kanske
dyrare i inköp, men så värt
det, för vi vill slippa kemikalier, tillsatser och e-ämnen så
gott det går.
Även glutenfritt och nyttigare alternativ finns i sortimentet, för att det ska kunna
passa så många som möjligt.

Carina Lundin startade
sommarcaféet hemma på
Tostatorpet utanför Mjöbäck
tillsammans med dottern
Lisa Franzén för två år sedan.
Nu har Lisa fullt upp med arbete, så istället är det främst
maken Christian som bistår
Carina i caféet.
– Men Lisa kommer att
hjälpa till när hon har tid.

En nyhet för i år är att det
även serveras frallor för den
som vill ha något mer matigt.
– Det finns de som efterfrågat mat, men det kräver
mer, då skulle jag behövt
ha ett riktigt restaurangkök.
Och jag är ju här för fikat –
det är bakningen jag tycker
är rolig, och tanken är att det
ska vara det här lilla mysiga
gårdscaféet.

med utemöbler de letat upp
på loppisar och auktioner.På
övervåningen, där det tidigare varit loppis, är det nu också iordningställt för fikagäster, så Carina står rustad för
sommarens gäster.
I år är öppettiderna ändrade. Tidigare var det torsdagar, fredagar och söndagar ,
men i år är caféet öppet fredag, lördag och söndag.
– Det kom ofta folk på lördagarna som trodde vi hade
öppet, så därför bytte vi dag.
En tanke inför sommaren är att ordna olika evenemang, som utställningar,
quiz eller trubaduraftnar.En
annan nyhet är att Carina och
Christian i år också hyr ut
en stuga på gården för
övernattning, med möjlighet att få frukost.

Trots att tillströmningen

För att få plats med alla gäs-

Caféet ger inte

var från början tänkt
som ett mindre hobbyprojekt. Men sedan starten 2017 har sommarcaféet med hembakad
fika blivit så populärt att
Carina Lundin fått utöka
för varje säsong. Nytt för
i år är en terrass på baksidan av caféet.

blivit mycket större än väntat bakar fortfarande Carina
allt kaffebröd själv.
– Vi ruckar inte på att det
ska vara hembakt i caféet, och

ter har Carina och Christian
till årets säsong byggt en terrass på baksidan av caféet.
Den är, liksom resten av caféet, inredd i gammaldags stil,

Söderbergs åkeri
Mjöbäck
Krister • 070-379 48 37
Christoffer • 070-380 48 37
Max • 076-187 49 11

... på hembygdsgården Tokabo visas en samling
verktyg från tre generationer träsnidare i Mjöbäck,
Johannes Andersson, Ölsbo, hans son Johannes
Johansson, Tokabo, och sonsonen Karl Johansson,
Björkhaga.
Johannes Andersson tillverkade år 1814 sin första
predikstol, till Mjöbäcks kyrka. Under sitt verksamma liv gjorde han inte mindre än 25 predikstolar och
15 altaruppsatser .
Det finns även en samling från riksdagsmannen C.
Edor Andersson, Knapasjö, som består av husgeråd
och möbler från 1800-talet.
Under juli månad bjuder hembygdsföreningen in
till sommarcafé i Tokabo under onsdagskvällarna, i
år är datumen den: 3, 10, 17, 24 och 31 juli.
Då bjuds det på visning av samlingarna, samt utställningar, underhållning, lotteri och servering.
FOTO:KATARINA JOHANSSON

Utför alla slags grävarbeten.

Försäljning och transport av grus, makadam och matjord.
0325-340 07 · 0708-34 16 31

Sommarkafé
Hembygdsgården
Tokabo i Mjöbäck

Onsdag 3, 10, 17, 24 och 31 juli kl. 18-20
Servering, visning av samlingarna, utställningar och lotteri.
Välkommen! • Mjöbäcks hembygdsförening

Mitt i Mjöbäck
tel. 0325-344 44
LUNCH, LAGAD MÉ
KÄRLEK
VARD. 11–15

Pizza

tis–fre 11–20 • lör–sön 12–20
Välkomna!

Hjärtligt välkomna!

Reparation
av bilar.

Café Tostatorpet • Lindsbo 2, Mjöbäck • 070-675 70 70
Öppet t.o.m. 1 sep. Fre, lör, sön 11-17. Reserv. för ändringar.
Instagram: cafe_tostatorpet Facebook: Cafe tostatorpet

Petterssons Bil AB
0325-340 19

hälsar mor och dotter – Carina och Lisa

VISSTE DU ATT?

KATARINA JOHANSSON

de stora inkomsterna, utan är
fortfarande mer
av en hobby, säger Carina.

Mjöbäcksbaren
Du & Jag

Är du sugen på en fika i lugn
och mysig lantmiljö, då skall du besöka oss!
Ekologiska och närproducerade
ingredienser i vårt hembakade sortiment.

– Jag gör detta för att det
är livet för mig: Att gå här
och njuta av fågelkvitter och
alla möten med människor.
Att se att andra mår gott och
kan varva ner när de kommer
hit är en bekräftelse – hade
man inte fått den feedbacken
hade det inte varit lika roligt.
Carina vill också lyfta fram
Christians betydelse för caféet.
– Det här hade aldrig varit möjligt om inte Christian
hjälpt mig, med allt från att
bygga till att servera och stå
i kassan.

www.claessonengineering.com

Furulids Snickeri & Åkeri
www.furulids-snickeri.se
0325-186 80
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Ny handlare på
Monicanders

MJÖBÄCK Conny Rantzow, som har en ge- der och tror och hoppas att
känner det är viktigt att ha
digen erfarenhet från livsmedelsbranschen, de
kvar butiken i bygden.
är ny handlare på Monicanders i Mjöbäck.
 
– Jag ser stora möjligheter här, säger han. En utmaning är att ha rätt
Conny Rantzow är född och
uppvuxen i Målsryd.
– Jag har varit därifrån i tio
år, men har nu flyttat tillbaka
och byggt hus där.
Pendlingstiden till Mjöbäck
är 40-45 minuter, och det
fungerar bra, säger han.
– Det är bara någon månad
på vintern som är tråkig.

Conny har en gedigen erfa-

renhet från livsmedelsbranschen, och har bland annat varit butikschef i Ica-butiker
i Skene och Ulricehamn.
Butiken i Ulricehamn var han
dessutom med och startade
upp. Men med tiden kände
han att han ville satsa på en
egen butik, något som skiljer sig en hel del från arbetet
som butikschef.
– Som butikschef är man
anställd för att driva verksamheten, som handlare är
du ägare till företaget, och
arbetsgivare, och chef. Det är
också en skillnad mellan att
jobba i en liten och i en stor
organisation. I Ulricehamn
plockade jag aldrig varor, här
är jag mer aktiv i alla funktioner, och jag trivs bra med det.

Hur kom det sig att du tog
över just i Mjöbäck?
– Jag har varit intresserad
av butiker som varit öppna
för överlåtelse, men de jag titta på har inte passat. Här fick
jag en positiv känsla direkt,
det är en fin och välskött butik. Läget är också bra, med i
princip tre mil till andra större butiker åt alla håll, och butiken har ett ovanligt stort
upptagningsområde för att
vara i södra Sverige. Så jag ser
stora möjligheter här!
Han är glad över det varma
mottagande han fått sedan
han tog över Monicanders.
– Jag har fått ett väldigt positivt bemötande här, jag tror
alla känner att det är viktigt
för bygden att butiken finns
kvar.

Viss utveckling av verk-

samheten har han redan
hunnit med, bland annat
genom att förlänga butikens
öppettider, både på vardagar
och helger.
– Tillgängligheten är viktig, vi måste ha öppet när
kunderna vill handla. Vi är
jätteberoende av våra kun-

D

sortiment i butiken.
– Vi ska vara lyhörda för
vad kunderna vill ha, men
nyckeln är att ha rätt sortiment. Det är ju mycket diskussioner om matsvinn nu,
och vi ska göra vad vi kan för
att ha rätt saker i hyllorna så
inte det blir så mycket som
måste slängas. Det är ju
viktigt både ur miljösynpunkt, och ekonomisk
synpunkt.
Köpvanorna förändrar sig med tiden, och det gäller
att hänga med.
– Man måste
var på tå och våga
prova nya saker.
Det vi handlar nu
är inte samma
som för fem år
sedan. Tidigare
var det mycket
ekologiskt, men
nu är det mer efterfrågan på närproducerat. Vi har en del lokala leverantörer, bland annat
av mjölk, morötter och honung, men jag ser gärna att
vi hittar fler.
KATARINA JOHANSSON

TRIVSELBYGDEN tidning 2019

Conny Rantzow
Bor: Målsryd
Ålder: 41 år
Familj: Sambo och en liten son.
Bakgrund: Höll på med
orientering på elitnivå i ungdomenJobbat med försäljning av
IT-utrustning i tio år. Tog därefter klivet till dagligvaruhandeln,
och har bland annat varit butiks
chef i Skene samt varit med
och startat upp en Ica-butik i
Ulricehamn.
Intressen: Att vara med familjen och att vara ute i naturen. Har hund och katt.
Orienteringen, som varit ett
stort intresse, är tillfälligt lagd på
hyllan på gund av tidsbrist, men
kommer kanske till heders igen
när sonen blir större och de
kan ge sig ut tillsammans.
  – Orientering är ju en
familjesport.
Mål för butken: Att det
finns en bärkraft så man kan
återinvestera och utveckla verksamheten.
Vision: Att göra det enkelt att
handla och vara det givna valet
för folk i området.

Conny Rantzow trivs som handlare i Mjöbäck. – Jag har fått ett väldigt positivt bemötande här,
säger han.
FOTO: KATARINA JOHANSSON
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Hon är Sjuhärads första kvinnliga bank-vd
TRIVSELBYGDEN Den 1 maj i år tog Carolina
Skogsberg över som vd på Mjöbäcks
Sparbank, och blev då Sjuhärads första
kvinnliga bankchef. – Jag ser verkligen fram
mot det här uppdraget, säger hon.
Carolina Skogsbergs tillträde är historiskt. Hon blir inte
bara, med sina 37 år, Sveriges
yngsta sparbanks-vd just nu,
utan även den första kvinnliga bank-vd:n i Sjuhärad.
Något avgående vd:n Tomas
Andrén ser som bekräftelse
på att en större jämlikhet är
på gång i branschen.
– När sådana som jag fasas
ut kommer det att bli en betydligt jämnare könsfördelning, det är en trend i samhället att det blir så.

Carolina Skogsberg väx-

te upp i Älekulla i Marks kommun, dit hon också flyttade
tillbaka efter avslutade studier. Hon kommer närmast
från återvinningsbranschen.
– De senaste 14 åren har jag
arbetat på Stena Recycling,
främst i olika chefsroller. Senast var jag regional
säljchef för Region Sydost,
berättar hon.
Någon större erfarenhet av
att arbeta i bankvärlden har
Carolina inte.
– Den bankkarriär jag haft
var när jag efter gymnasiet
arbetade en kort period på

Den Norske bank i Oslo.
Däremot har hon suttit i styrelsen för Mjöbäcks
Sparbank sedan 2006, och
är väl insatt i bankens verksamhet. Hon gillar konceptet banken drivs efter.
– Bankens överskott verkar
för att hålla Trivselbygden
levande istället för att gå
till aktieägare, det är en bra
affärsidé, säger hon.

Under mars och april månad gick Carolina Skogsberg
bredvid Tomas Andrén för att
skolas in i jobbet. En bra start,
men fullärd känner hon sig
inte ännu.
– Jag känner att jag haft
stor nytta av mina år i styrelsen, men det är ändå mycket som är nytt att sätta sig in
i, som att komma in i rutiner
och dagliga beslut. Men jag
har väldigt kompetenta och
duktiga medarbetare, och ingår i ett nätverk med andra
vd:ar för små sparbanker, så
jag behöver ju inte uppfinna
hjulet igen.
Hon trivs redan bra med
det nya arbetet.
– Det är jätteroligt att gå

hit varje dag. Jag ser verkligen fram mot att få vara med
och utveckla vår verksamhet
tillsammans med vår fantastiska personal, och att få lära
känna våra kunder.
Tomas Andrén tycker det är
roligt att Carolina Skogsberg
tar vid efter honom.
– Hon var faktiskt med och
anställde mig när jag började
här, hon satt i styrelsen redan
då. Jag har lärt känna henne
under de här åren och vet
att hon har ett stort engagemang i Mjöbäcks Sparbank.
Jag önskar henne ett stort
lycka till, och kan lova att hon
får ett oerhört intressant och
spännande arbete!

Några stora

förändringar
väntar inte nu
efter vd-bytet,
i Borås. Arbetat i 14 år i olika
säger Carolina
Ålder: 37 år.
chefsroller inom återvinningsSkogsberg.
Familj: En son på tre år.
branschen. Senast som regio– Vi ska närBor: På en liten hästgård i
vara
lokalt
Älekulla. – Jag har två islands- nal säljchef för Region Sydost,
och dessförinnan som filialchef
och ha kvar
hästar och en hund.
Carolina Skogsberg ser fram emot sitt nya uppi Varberg/Falkenberg.
den personBakgrund: Utbildad högdrag som vd på Mjöbäcks Sparbank. – Det är en
Intressen: Ridning,
liga servicen,
skoleingenjör, studerade
rolig verksamhet och fantastisk personal här,
djur, natur, jakt. Gillar musik
samtidigt som
Industriell ekonomi och nasäger hon.
FOTO: KATARINA JOHANSSON
och film.
vi ska hänga
tionalekonomi på Högskolan
med i digitaliseringen. Det
gäller att ha ett utbud som något datum är ännu inte be- säger hon.
– Vi vill ge våra kunder lite
kan fånga upp många olika stämt.
Det väntar också ett uppmärksamhet, så jubilebehov.
– Jag tycker om när våra lite större firande i höst. et kommer att firas på något
Carolinas tillträde kom- kunder kommer in på ban- Mjöbäcks Sparbank grunda- sätt.
mer att uppmärksammas ken, så det blir nog någon des år 1904, och firar alltså
KATARINA JOHANSSON
på något sätt framöver, men form av enkel aktivitet här, 115-årsjubileum i år.

Carolina Skogsberg

Minns tiden som vd med glädje
TRIVSELBYGDEN Tomas Andrén gick

den 30 april i pension efter närmare elva år som vd för Mjöbäcks
Sparbank.
– Det har varit en fantastisk tid,
säger han.
Tomas Andrén går några år i förtid, något som har flera orsaker.
– Dels börjar jag känna mig klar med
mitt uppdrag i Överlida. Dels har jag en
äldre typ av kollektivavtal som gör att
jag kan pensionera mig redan vid 62 års
ålder. Beslutet att lämna till nya krafter har växt fram, och på det hela taget
känns det väldigt rätt.
Hur ser du tillbaka på din tid på
Mjöbäcks Sparbank?
– Det har varit en fantastisk tid! När
jag började här hade jag jobbat i bank i
många år, men börjat med andra uppgifter. Jag trodde inte jag skulle komma
tillbaka igen till bankbranschen. Men
plötsligt var jag här, på en liten fristående bank, och det har varit jätteroligt och
stimulerande att samarbeta med både
kunder och vår duktiga personal här!

Tomas Andrén har under sina år som

vd sett till att Mjöbäcks Sparbank låtit
tala om sig vida omkring. Som när man
erbjöd noll procents ränta till alla som
tog lån för att köpa hus i Trivselbygden.
För att inte tala om när man delade ut en
hundralapp till alla som tog ut pengar i
Mjöbäcks Sparbanks bankomat, ett jippo som anordnades för att man skulle få
behålla den hotade bankomaten.
– Det var något som fick oerhört stor
uppmärksamhet i media!
Att banken år 2013 tog initiativet till
att starta Trivselbygdens utvecklingbolag, Trivab, är också något Tomas ser som
en viktig punkt under hans tid som vd.
– Ett annat minne är att vi gjort lite
ombyggnader här, som blivit väldigt

Avtackningen lockade många besökare, fr. v. nya vd:n Carolina Skogsberg, Alexander
Simonsson, Tomas Andrén, Anette Andreasson och Lars Lönnesjö.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

bra. I övrigt har vi fortsatt på den inslagna vägen, med hög personlig service,
och uppdraget att stötta Trivselbygden.

tacka Tomas Andrén för hans tid som vd.
– Han kommer att bli saknad, han är
framåt, glad och enkel att ha att göra
med, säger de.

Du fick en annorlunda avslutning på
ditt arbete än det var tänkt?
Pensionärstillvaron är något Tomas
– Ja, jag drabbades av en fallolycka i ser fram emot.
– Nu ska jag inte göra någonting! Jag
hemmet och bröt en kota i ryggen, så
nedtrappningen har gått snabbare än kommer inte att sitta kvar i bankens styjag tänkt. Under några månader var relse, jag har inga andra uppdrag som
jag sjukskriven både på hel- och deltid. ligger väntar, och jag har inte heller någon sommarstuga att
Men den sista tiden jobsnickra på – det hade
bade jag heltid. Jag går
Lars-Göran
jag förresten inte klarat
på sjukgymnastik och
Tomas efterträder
ändå. Till att börja med
har blivit lite bättre för
blir det som en väldigt
varje vecka.
lång semester, och det
ser jag fram emot!
En av de sista dagarna
på jobbet hade Tomas öpKATARINA JOHANSSON
pet hus för dem som ville säga adjö, och det var
WÄSTGÖTA
många som tittade in på
en kopp kaffe och en bit
tårta. Två av besökarna var
I Trivselbygdens
Anette Andreasson och
Tidning år 2008
Lars Lönnesjö, som driver
skrevs det om Tomas
Furulids snickeri & åkeri
Andréns tillträde
i Mjöbäck. De ville gärna
som vd.
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Blir ny vd för Mjöbäck

s Sparbank

En viktig kugge i
är
Trivselbygdssamarbetet
I oktober
Mjöbäcks Sparbank.
Lind
efterträds vd Lars-Göran
av Tomas Andrén.

Holsljunga
Håcksvik

Överlida

Kalv

om din bakKan du berätta lite
grund?
tiden har jag
– Under den senaste
de ararbetat som ställföreträdan
i Tranemo/
betsförmedlingschef
har lång erfaUlricehamn, men jag
eftersom jag har
renhet från banken
i Borås som
jobbat på Sparbanken
Sjuhärad, i
senare blev Swedbank
olika befattflera
på
och
år
många
ningar

Mjöbäck

Mårdaklev
Älekulla

Älvsered

Kommer du från
Trivselbygden?
och uppvuxen i
– Nej, jag är född
numera i Borås.
Dalsjöfors och bor
bygden och leMen jag ska flytta till
att bo. Jag
tar just nu efter någonstans
torpställe,
vill gärna ha ett mindre kommer
jag
gärna vid en sjö. Men
efi Borås ef
att ha kvar min lägenhet
barn där. Jag är
tersom jag har mina
och barnen går
appa
varannanhelgp
ju i skolan där.

gjorde
Vad var det som
här jobbet?
att du ville söka det
ville tillbaka till
– Jag kände att jag
tycker att det
bankjobbet och jag
att arbeta
ska bli mycket intressant Det som
på en fristående sparbank. stannar
et cetera
skapas här, vinster
bra jobbmäsockså här. Det känns
Men det är inte
sigt men även privat.
lever med och i
bara ett jobb, man
speciellt på
chef,
är
man
banken när
en mindre ort.

Ö. Frölunda
Överlida

Öxabäck

Ett givet utflyktsmål!

efterefter
r räDArE. I oktober
rT
EfTErT
av Tomas
träds Lars-Göran Lind
och lilla bilden.
Andrén, till höger

Lind
Du efterträder Lars-Göran
i över trettiosom varit vd här
det?
fem år, hur känns
behövs inga
– Det känns bra! Det
men
genomgripande förändringar
finslipa. Men jag
vi ska fortsätta att
sätt och först
måste vara VD på mitt
och kungäller det att få de anställdas
dernas förtroende.
vikvarje kund vik
– Som liten bank är
ockbankerna ock
tig. Det säger de stora
verkligen så. Vi
så men för oss är det
kunder. Alla som
måste lyssna på våra
var kunder hos
bor här i bygden ska
ambition.
oss, det ska vara vår

Fotomarie dahlén

nya tjänsten?
När tillträder du den
på att läsa in års– Just nu hålller jag
material. Jag
redovisningar och annat
på banken i
kommer att börja jobba
som VD den
augusti men tillträder
första oktober.

för att nå
Och hur ska ni göra
det målet?
om tre saker:
– Det handlar främst
pålitliga och
vi ska vara engagerade,
tillgängliga.

du inte jobOch vad gör du när
bar?
och jag har en
– Jag vill röra på mig

i Överlida

Sedan har jag
ambition att göra det.
skönlitteraturen,
även återupptäckt
lyx.
vilket är en underbar

MArIE DAhLéN

•Lunch •Logi
•À la Carte
•Catering
•Golfpaket

a Hotell
da
rlid
erli
Öve
!
Hjärtligt välkommen
tell.com
35 eller besök www.overlidaho
Boka bord på 0325-322 76 info@overlidahotell.com
Fax: 0325-323

Mode även
i STORA
storlekar

Öppet vard 10-18

14
lörd 9-12 Tel 0325-479

Tomas Andrén uppvaktades med en blomma av Kjell Andersson,
ordförande i styrelsen för Mjöbäcks Sparbank.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

”Viktigt ha en liten
bank i området”
TRIVSELBYGDEN En av dem

som dök upp vid avtackningen av Tomas Andrén
var Mjöbäcks Sparbanks
styrelseordförande, Kjell
Andersson.
– Tomas Andrén har varit kreativ, och gjort banken ännu
mer synlig i det lokala området. Vi har många idéer som
kommer från honom, säger
Kjell Andersson, styrelseordförande i Mjöbäcks Sparbank
sedan år 2003, och ledamot
sedan 2000.
Att ha en liten bank i området är viktigt, säger Kjell
Andersson.
– Det tror vi kunderna
tycker också, och Tomas
Andrén har varit en stark
person ihop med personalen, som verkligen höjt sig

under hans ledning.

Att Carolina Skogsberg ta-

git över som vd efter Tomas
Andréns pensionering tycker Kjell Andersson är en bra
lösning.
– Styrelsen har känt henne i många år, det är en person vi tror mycket på. Hon
har en verklig lokal anknytning, i och med att hon bor i
området, och hon har också
erfarenhet av bankens arbete genom sina år i styrelsen.
Carolina Skogsberg ersätts i styrelsen av Jörgen
Rydqvist, som under ett antal år varit vd i Södra Hestra
Sparbank.
– Han går i pension nu,
och kommer att gå in i styrelsen då.
KATARINA JOHANSSON
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Bygget har
flutit på
enkelt och
smärtfritt
DANIEL LARSSON
FRISELL

På taket finns en anläggning med 350 solceller, som är ett led i företagets miljötänkande.
FOTO: LENNART LARSSON

I byggnaden har man gjort i ordning en spolhall, dit även allmänheten är välkomna. Under invgningen erbjöds besökarna att få
sina bilar tvättade av Claes-Göran Nyman. Här är det Birgit och
Göran Carlsson som får ett vårfint ekipage.

Ägaren Daniel Larsson och projektledare Adam Rylander är nöjda med nybygget.

FOTO: KATARINA JOHANSSON

Överlida El byggde nytt efter
ÖVERLIDA Sommaren 2016 förstördes Överlida El:s dåvarande
lokaler i en brand. Under förra året har företaget uppfört en ny
byggnad, som invigdes i april i år.
Under de gångna åren har
Överlida el huserat i tillfälliga lokaler, fram tills i december förra året, då företaget kunde flytta in i
nybygget. Nu har de bott in
sig lite i de rymliga lokalerna, och trivs bra, säger ägaren Daniel Larsson Frisell
och projektledare Adam
Rylander.
– Dagarna går väldigt myck-

et snabbare nu, man får nog
mer gjort när man trivs!

Byggnaden är 1 900

kvadratmeter i bottenplan,
sammanlagt är golvytan
2 500 kvadrat. På taket finns
en anläggning med 350 solceller, som ett led i företagets miljötänk.
Överlida El delar byggnaden med Överlida Plåt,

båda företagen har en lika
stor del. Mitt i finns också
en spolhall för bilar, vilken
även allmänheten har tillgång till.
– Det är också ett led i miljötänket.

I Överlida El:s del av lo-

kalen ryms allt från lunchrum, konferensrum för genomgångar med kunderna,

samt ett showroom, där man
kan visa upp bland annat
solpaneler och laddstolpar.
Det finns till och med en
relaxavdelning med bastu,
samt en altan med badtunna. Och ett utrymme på loftet
kan nog lämpa sig för pingisbord och biljardbord, säger
Daniel.
Trevliga after work ni
kommer att kunna ha här?
– Ja, det kan vara kul för de
anställda, säger Daniel.
– Det är personalvård,
säger Adam.

Själva bygget har gått bra,
säger de. Möjligen med undantag för starten i februari förra året, då det var 80
centimeters tjäle, som fick
brytas loss med en specialmaskin.
– Annars har det flutit på
väldigt enkelt och smärtfritt. Vi känner alla hantverkarna, så det gick smidigt, säger Daniel.

I april bjöd man in till öppet hus, för att allmänheten
skulle kunna få ta sig en titt
på lokalerna. Medverkade

www.karles-smide.se

Vi utför det
mesta inom
entreprenadjobb

asserbofastigheter@gmail.com
Fastighetsansvarig Roxana Guzman • 0703-20 15 20

Allt inom
byggbranschen!

Skenevägen 4
512 60 Överlida
tfn: 0346-310 11
mobil: 0739-83 93 55

gjorde också ett antal utställare, med miljö- och energibesparing som tema.
– Det var mycket folk
här, speciellt när vi hade
solcellsinformation, säger
Daniel.
Daniels pappa, Lennart
Larsson, var den som startade företaget 1976. Han är
glad över att de nya lokalerna blivit klara.
– Det har varit en resa, och
det är jättehärligt att det är
klart. Jag är glad för Daniels
skull, säger han.
KATARINA JOHANSSON

www.karles.se
kaminer@karles.se
smide@karles.se
info@karles.se

Blommor & Presenter
För alla tillfällen - i glädje och sorg
Öppet: mån 15-17.30 • tis-fre 10 - 17.30 • lör 10 - 13 • sön stängt

ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

info@overlidagrus.com

Överlida · 0325-320 82 · 070-830 84 52 · www.upcbygg.se

0325-321 00 • www.susannsblommor.se • Ternoffs väg 2, Överlida
Vi finns på facebook och instagram.
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Anlade ställplatser på
överbliven mark
ÖVERLIDA När Överlida

I relaxavdelningen finns både bastu
och en altan med badtunna.

Daniels mamma, Pia Larsson, stod
för serveringen under invigningen.

Ägaren Daniel Larsson Frisell talar med några av alla besökare under invigningen.

Daniels pappa, Lennart Larsson, grundade företaget 1976.
Här tillsammans med Rickard Liljeros, som höll en information om solceller under det öppna huset.

branden
Överlida El
Ägare: Daniel Larsson Frisell
sedan 2009.
Grundades: 1976 av
Daniels far, Lennart Larsson.
Verksamhet:
Nyinstallation och service.
Verksamhetsområdet är främst
Västsverige, men man är
ibland ute på längre håll.

Överlidaljus
Ljus med handmålade
motiv och ljus på
beställning!
Stort sortiment av
SÄSONGS- och
LANDSKAPSLJUS,
och mycket annat!

– Vi följer de lokala
hustillverkarna, och har
bland annat varit i Karlstad,
Härjedalen och Vellinge med
dem. Vi gör mycket åt privatkunder också, men i mindre
utsträckning, säger Daniel.
Omsättning: Cirka 15
miljoner kronor.

Antal anställda: Tretton,
varav tolv utbildade montörer
och en kontorsanställd.
Miljöarbete: I den nya
byggnaden har man satsat på
solenergi, ledbelysning, samt
ett värmesystem som är optimerat för lokalen, med värmeåtervinning och luftvärmepumpar.

Varmt välkommen!

Försäljning av gasol
Överlida
Mer info www.hedstromsfritid.se • Skenevägen 4 • 070-345 45 44

Förutom de mer basa-

la behoven får gästerna
även utsikt över sjön Stora
Hallången. Ställplatsen är
också dekorerad med bland
annat två stora stenstolpar

Fjärrvärme
i Överlida AB
Adress: Köpmansvägen 2, 512 60 Överlida
Service: Peter Löfström, 0703-33 66 82

Tors–Fre 16–18, Lör 10–14 • Köpmansv. 4, Överlida • 0704-15 03 28

Släpkärror • Aukt. serviceverkstad

Projektet har tagit sin tid,
berättar Tore Löfström på
Överlida Grus & Transport.
– Jag har hållit på i två år,
på lediga stunder.
På företaget har man sedan
tidigare sett till att byn fått
tillbaka en ny bensinmack,
efter att den gamla lagts ner.
Att man nu satsar på ytterligare en, lite udda, komplettering av verksamheten beror
på att man efter att företaget
la om sin verksamhet inte
längre har så mycket maskiner, och därmed inte behöver
all sin mark. Att det blev just
ställplatser beror på att Tore
själv är husbilsåkare, och har
sett att det finns ett behov av
ställplatser.
– Det finns mer husbilar än
det finns ställplatser.
Tore vet också vad husbilsåkarna önskar sig.
– Man vill bo tryggt, nära en
större väg men ändå lite avskilt. Det som behövs är el,
vatten, toalett, och någonstans där man kan tappa ur
avlopps- och duschvatten,
det är de grejerna som är
viktiga.

Enkel och
miljövänlig värme!

Butiken med
egen tillverkning!

SERVICE OCH REPARATIONER AV
HUSVAGNAR OCH HUSBILAR

Grus & Transport lade
om verksamheten behövdes inte så mycket plats för maskiner.
Istället har man använt
en del av företagets mark
till två mer udda komplement: En bensinmack
som kom förra året, och
nu har man även ställplatser för husbilar.

Ställplatserna har utsikt över sjön Stora Hallången.
FOTO: ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

vid infarten, och en ljugarbänk, även den i sten.
– Jag gillar sten, det är ett
kraftigt underskattat material.
Det finns plats för 8-10 hus-

bilar, varav sex med ström.
Någon bokning behövs inte.
– Det är först till kvarn som
gäller!
KATARINA JOHANSSON

ÖVERLIDA FVOF
Fiska i Överlida!
I sommar kan du köpa ditt
fiskekort på internet.
Våra sjöar är rika på mört, abborre och gädda.
Möjlighet att lägga i båtar finns.
Mer information finns på vår
hemsida overlidafvo.se

Synvillan AB är ett byggföretag som
utför nybyggnationer, renoveringar
och monterar prefabricerade hus.
Huvudinriktningen är monteringsfärdiga hus, men vi kan lika gärna
bygga till, renovera eller byta kök.

Allt är möjligt!

Synvillan AB är ett byggföretag som utför
Upptäck möjligheterna
nybyggnationer, renoveringar och monterar
med Svenbo!
prefabricerade hus. Huvudinriktningen är
monteringsfärdiga hus, men vi kan lika
gärna bygga till, renovera eller byta kök.

Allt är möjligt!
0325-61 90 90 • www.svenbo.com

Tore Löfström har dekorerat området med stenar i olika storlek
och form, här en ljugarbänk. – Jag gillar sten, det är ett kraftigt
underskattat material, säger han.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

Synvillan Bygg och Villamontage AB | Hallavägen 8, 512 60 Överlida
Magnus Larsson | 0703-44 67 79 | magnus@synvillan.se
Mathias Sandblom | 0703-44 67 78 | mathias@synvillan.se
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VISSTE DU ATT?
…Sjön Stora Hallången i Överlida är 42 meter
djup på det djupaste stället.
…nöjespalatset Kullaberg nu är inne på sitt 82:a
år. Här ordnades maskerader redan på 1930-talet.

… 21-årige Alfred Karlsson i Överlida ingick
i laget som i vintras tog en silvermedalj i VM i datorspelet counterstrike..

BYGGER CYKELBANA I
GAMLA SLALOMBACKEN
ÖVERLIDA I regi av Överlida IK kommer en downhillbana
för cykling att anläggas i Överlidas gamla slalombacke. På
marken nedanför backen blir det en teknikbana.
– Det finns möjlighet till två-tre nerfarter, och vi hoppas att någon del ska bli färdig i år, säger Tore Löfström,
projektledare.
– Till att börja med är det grävmaskinsjobb, och det gör
jag själv. Sedan tror jag inte det är svårt att få ihop ett gäng
till att röja buskar och plocka stenar.
Han hoppas många ska vilja använda banan.
– Cykelintresset är på frammarsch, och downhill är en
populär sport. Det är roligt om vi kan göra något som får
ungdomarna att komma ut istället för att sitta inne och
spela tv-spel!
FOTO:KATARINA JOHANSSON

Ulf Aronssons
Bygg AB
Gamla vägen 7, 512 60 Överlida • Tel. 070-860 34 99

Jessica och Jonas nya bland Ö
ÖVERLIDA Förra året flyttade Jessica
Hedström sin verksamhet Jezz Interior till
Överlida. Samtidigt startade hennes make
Jonas företaget Hedströms Fritidsfordon i
samma lokaler.
Tidigare drev Jessica sitt företag i Skene, under namnet
Jessicas syateljé. Då ägnade
hon sig enbart åt sömnad,
men efter flytten till Överlida
har hon utökat företaget
med en snickeriverkstad,
och anställt Conny Waern.
Conny arbetar i huvudsak i
snickeriet, och Jessica med
sömnaden, men de hjälper
varandra vid behov.
– Vi kompletterar varandra bra, säger de.
De båda ägnar sig åt specialjobb, som bardiskar,
mässmontrar och hotellinredningar.
– Vi gör mycket till hotell
och offentlig miljö både på
sömnads- och snickerisidan,
säger hon.
Huvudsakligen levererar
de till inredare, vilket gör att
de inte själva behöver jaga
jobb.
– Vi är i första hand ett
produktionsbolag, säger
Conny.

De båda jobbar också

med två av Sveriges största
byråer inom produktion av
mässmontrar.
– Vi gör mycket till fackmässor, bland annat är vi i
Norge titt som tätt.
Målsättningen är att arbeta mer med platsbyggda
möbler, där de både ritar,
konstruerar och gör beklädnaderna.
– Bygger vi på plats behöver det inte skickas runt
i halva världen.
– Men vi är inte rädda för
att hjälpa privatkunder, så
man får gärna komma hit

om man behöver fixa en möbel, säger Jessica.

Anledningen
till flytten till

Tips för husÖverlida var att
Jessica var trångvagnssemestern
bodd i lokalerJonas Hedström tipsar
na i Skene, samt
om vad man bör ha koll
att hennes man,
på när man åker ut med
Jonas Hedström,
husvagnen.
efter några år
som anställd var
Se till att:
inne på att starta
• Ha speglar
eget, med inrikt• Att däcken är i bra kondition
ning på service
• Att bilen är servad
och reparatio• Att batteriet är i god kondiner av av fritidstion
fordon.
• Att lamporna fungerar riktigt
– Vi fick veta att
på husvagnen
det fanns lokaler
• Att bromsarna är i ordning
här i Överlida,
• Testa gasolsystemet
och åkte hit och
tittade. Då var det
Ta med:
fullt av möbler, så
• Tillräckligt med gasol
det var svårt att
• Godkänd strömkabel
veta hur vi skul• Slutet kärl för att samla upp
Fr.v. Conny Waern, anställd i Jezz Interior, Jessica
le disponera lospillvatten
Hedström, som driver Hedströms Fritidsfordon.
kalerna.
Men Jessica
och Jonas slog
till, och nu driver
Fritsla, så jag är nästan född arbetat på en bilfirma, men
de sina företag i varsin del av i en husvagn. Jag har också suget fanns att starta eget.
lokalen. Vissa investeringar jobbat med det hela livet, och
– När vi fick nys om den här
har redan gjorts, som att sät- kan inget annat, säger han.
lokalen bestämde jag mig
ta in en port och ny entrédörr.
– Men det är du väldigt för att satsa. Det finns ett be– Vi har byggt mycket, men duktig på, det du inte kan hov av fristående verksamännu är vi inte färdiga. Vi har om husvagnar och husbilar- heter i den här branschen,
gjort investeringarna utan lå- är inte värt att kunna, säger många husvagnsägare blir
nade pengar, så man får tän- Conny.
åsidosatta om det bara finns
ka till och ta saker allt efter(Här kan nämnas att Jonas märkesverkstäder.
som.
förra året blev utsedd till
Och att behovet finns har
årets ambassadör i Sverige redan visat sig.
Jonas Hedström är upp- av husvagns- och husbils– Du har ju inte haft en levuxen i husvagnsbranschen. tillverkaren LMC, vilket ger dig dag sedan du startade, sä– Jag har 35 års erfaren- bevis för att Connys beröm ger Jessica.
het, minst. Min pappa drev stämmer.)
– Ja, jag är sällan härifrån
Hedströms husvagnar i
De senaste åren har Jonas före sju på kvällarna, men så

ALLT INOM
BRANSCHEN!
Överlida Byggtjänst
070-860 34 80

na
Besök vår fi

BANA!
F
L
O
G
S
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Y
ÄVENT

Hjortronstigen 10
Överlida
070-587 49 99

Det mesta inom byggnation!
TEMAUTSTÄLLNING

KAMEROR OCH TELEFONER

MUSÉET

Öppet söndagar
9 juni - 18 aug
kl. 14-17
Grillfest med allsång
21 augusti kl. 18.00

0708-43 84 93

Vi h a r ä v e n b a s t u
på campingen!
100 platser för husvagn • 11 enklare stugor
24 stugor med självhushåll, dusch/toalett
Båtar för uthyrning • Äventyrsgolf
Servicebutik med cafeteria

0325-324 39 • www.overlidacamping.se

Hallavägen • Överlida Hembygdsförening • 0325-324 48

TRIVSELBYGDEN tidning 2019

ÖVERLIDA

Överlidas företagare

Det mesta för de flesta!
• Grävning • Vägunderhållning
• Snöplogning • Halkbekämpning
• Vägskrapning • Kantklippning
• Körning med dumper och traktor
• Transporter • Lantbrukstjänster
• Slagning av gräs • Strängning
• Rundbalspressning • Förmedling
av grus och diverse transporter
• Övriga tjänster inom lantbruk,
skogbruk och entreprenad

Jonas Hedström reparerar och servar fritidsfordon. – Vi har
också vinterförvaring av båtar, husbilar, husvagnar och motorcyklar, säger han.

Tel. 0722-46 00 96 • emilcarlund@hotmail.com Överlida

Hedström, som driver Jezz, samt Jonas

En monter byggd av Jezz Interior, som man har med på husvagnsmässor.

FOTO: KATARINA JOHANSSON

är det ju att vara egenföretagare, säger Jonas.
Även för Jessicas del är det
fullt upp, och de lediga stunderna är få.
Är det värt allt jobb?
– Nej, svarar Jonas direkt,
men fyller i att friheten som
egen är värd mycket för honom.
– Och jag brinner för detta, jag älskar att sy mina gardiner, säger Jessica.
Jessica Hedström startade sitt företag för 15 år sedan, då i Kinna.

KATARINA JOHANSSON

EL | TELE | DATA | SERVICE | FIBERBLÅSNING | FIBERSVETSNING

Från vänster: Anders, Johanna, Sandra och Tobias.

Funderar du på att äga
en skogsfastighet?
Gåva? Arv? Köp? Avstyckning? Fastighetsreglering?
Ring någon av oss Bankrådgivare skog
så träffas vi, 0325-327 00.
Hallavägen 10, Överlida

•

info@overlidael.se

•

0325-321 35

•

www.overlidael.se
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Leif för smidestraditionen vidare
HÅCKSVIK Smidesverksamheten på Ängabacken i Håcksvik går tillbaka ända till
1870-talet och idag, fem generationer
senare, är det Leif Forsberg som för traditionen vidare.

F

ast riktigt femte generationens smed är
jag inte, säger Leif,
när vi träffar honom
i hans smedja.
– Min fars morfars far,
Carl Andersson, var först, sedan min fars morfar, Johan
Karlsson och farfar Karl
Forsberg, men inte min far
Arne. Han tyckte väl att han
fått nog av smide och tog i
stället jobb på sågverket här
intill.
FARFAR INSPIRERADE
På hans anfäders tid, berättar Leif, handlade yrket om
brukssmide.
– Den förste smeden, Carl
Andersson, var känd liesmed,
och senare tillverkades bland
annat vagnar, kälkar och
barkspadar. Väldigt mycket
av de dagliga redskapen var
ju gjorda av järn, och så skodde man förstås hästar.
Som barn tyckte Leif att det
var spännande att vara med
farfar i smedjan.
– Det var en häftig miljö för
en liten grabb.
Men det skulle dröja innan Leif tog upp intresset på
allvar.
– Ja, det var först i vuxen
ålder och då var den gamla
smedjan riven för länge sedan, kvar från den finns bara
ett par verktyg - tyvärr. Det
hade varit roligt att ha mera.
SEDAN URMINNES TIDER
Att yrket funnits i familjen i
150 år har förstås haft betydelse för Leifs intresse, men
det finns fler orsaker.
– Det är ett fantastiskt

hantverk, som funnits sedan
urminnes tider, vilket är jättespännande.
Leif går fram till en bild
som hänger på väggen.
– Och så många andra yrken som har sitt ursprung i
smedens, som här, tandläkarens till exempel.
Bilden visar en dåtida
smed är i färd med att dra
ut en tand på en vettskrämd
yngling.
– Man är tacksam för
att utvecklingen gått
framåt!
STORT OCH SMÅTT
Leif fick sitt gesällbrev
som konstsmed 2001
och gesällprovet

Det var en häftig miljö för
en liten grabb.

Konstsmeden Leif Forsberg vid sin nyinköpta lufthammare. Här hjälper den honom att göra
hållaren för ett värmeljus.
FOTO: VIAVINGA

LEIF FORSBERG

är den vackra ljusbäraren i
Håcksviks kyrka.
På hyllorna runt om i
smedjan finns prov på hans
alster. Här syns ljushållare för värmeljus i form av
en g-klav, skohorn, en dörrkläpp, servettringar, yxor,
krokar och en väldigt speciell ljusstake.
– Byalaget utser varje år
Årets Håcksviksbo, som i
gåva får en sådan här väggljusstake och det är väldigt
roligt att få äran att göra den.

Konstsmeden Leif Forsberg, Håcksvik.

På en bänk ligger också en
större skapelse.
– Det är en gårdsskylt, som
ska sitta på väggen här utanför. Både som vägvisning till
smedjan, men också som ett
exempel på hur en smidd
gårdsskylt kan se ut. Det har
blivit ganska populärt med
gårdsskyltar.
INTE PÅ HELTID
Men att försörja sig som
smed tror Leif inte på för
egen del.

Smidesljusstaken som
görs varje år till Årets
Håcksvikbo.

– Nej, även om det skulle
vara möjligt så vill jag inte
vara smed på heltid. Nu jobbar jag som skolvaktmästare i Svenljunga och är här i
smedjan en dag i veckan. Det
känns bra så, jag har en del
andra intressen också, som
fotografering och musik.
Bilden av smeden är ju oftast som en storvuxen och råstark man. Fast det är en bild
Leif inte håller med om.
– Nej, jag skulle nog säga
att smide handlar till 90 pro-

VERKTYG SOM HJÄLPER
Förr, fortsätter Leif, hade
smeden ofta en dräng som
släggade, vilket underlättade.
Idag finns det maskinella
verktyg, ett par sådana står i
Leifs i smedja.
– En liten fjäderhammare och en lufthammare, en
fantastisk maskin som jag

kom över i Norge. Den är en
god hjälp i grovarbetet med
större saker.
På vägen ut stannar vi vid
ett porträtt av ”gammelmorfar” Johan vid sitt städ med
en av Leifs ljushållare i förgrunden. Ett möte mellan
då och nu.
– Ja, det är oerhört roligt
att jag får föra traditionen
vidare.
ANN-LOUISE KJELLNER

Leif med sin gårdsskylt som ska visa Vid gamla smedjan fr v pappa Arne Forsberg, farfar Karl Forsberg
vägen till smedjan.
och ”gammelmorfar” Johan Karlsson.
FOTO: PRIVAT

Mikaelas Fotvård

Våra fötter skall bära oss genom hela
livet och är värda lite extra omsorg

Reflexologi
Massage

070-595 30 12 / 0325-530 16
Mikaela Larsson
Dipl. med fotterapeut / USK

cent om teknik, min farfar var
inte särskilt muskulös, men
flink och smidig.

0325-475 80 • www.ajabs.se

0705-20 52 82
Monika Söderberg
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Byalagets medlemmar stadda på vandring för att hitta bra gångvägar runt hemorten Håcksvik.

FOTO: VIAVINGA

Den imponerande skrevan vid Kiste
berget.
FOTO: MARIA GUNNARSSON

14 000 steg, om man hellre vill
mäta så.
– Totalt borde det bli dryga milen
innan vi är tillbaka igen.
Till sommaren kommer det att
finnas en tydlig karta över leden.
– De som vill kan naturligtvis
gå hela sträckan, men man kan
ju också besöka bara någon av
platserna, som en kortare utflykt,
säger Susanne.

sommarens evenemang och att
spåna nya idéer.
– Färskpotatis och sill, säger
Maria, det passar ju perfekt vecka
26, onsdagen efter midsommar.
Vad hon pratar om är förstås
årets första sommarlunch i bygde
gården, den vecka som just fallit på
hennes lott. Och det gäller att planera väl. Förra året hade de runt 50
gäster på luncherna och toppade
på 70 någon gång.

På nya äventyr i Håcksvik
HÅCKSVIK En liten ort, men med

ständigt nya saker på gång,
för byborna själva och för alla
som vill göra dem sällskap.

Inför förra sommarsäsongen
började byalaget med lunchservering på onsdagar och trivselkvällar
på fredagar, båda i bygdegården. En
succé som får sin fortsättning i år.
Dessförinnan byggdes en minigolfbana och sedan tidigare finns både kanot- och cykeluthyrning vid den numera välkända

samlingspunkten Siggebergs loppis, med stort urval och små priser.
Och så det sedvanliga midsommarfirandet förstås, på förmiddagen
med medhavd fikakorg.

I år tar mansig an en efterfrå-

gad vandringsled och en solig vårsöndag gav sig nio pigga byalagsmedlemmar ut för att inventera bra
gångvägar.
Trivselbygdens utsända träffar
dem ungefär halvvägs.
– Vi startade vid Siggeberg

och gick till jättegrytan och
Kisteberget, som är en djup klippskreva, berättar Susanne Elofsson.
Under tiden har Maria
Gunnarsson letat fram sin nytagna bild i mobilen.
– Skrevan är riktigt häftig, sexsju meter djup.

Efter pratstunden 
är tan-

ken att fortsätta till Boderås och
Kvarnagården.
Någon i gruppen kollar att hon
hittills gått 5,5 kilometer, ja, eller

Under promenaden passar man

på att lägga upp planeringen för

BARNENS BUTIK

KUL FÖR ALLA
ÅLDRAR

HÅCKSVIKSom närmsta granne till
Siggebergs loppis finns en lek- och
aktivitetsplats för barnen.
I butiken, med öppen baksida,
kan barnen leka affär, kanske med
egengjorda sandkakor från sandlådan? Eller provleka någon leksak
från loppisen.
Har man lite tur kanske det också går att hitta ett och annat smultron i planteringarna runt omkring.

HÅCKSVIK För två år sedan blev
den fina minigolfbanan med tolv
utmanade hål klar. Byggd naturligtvis av engagerade bybor.
Banan är öppen hela sommaren.
Klubbor, bollar och betalning ordnar man enkelt genom
s jälvbetjäning. 

FOTO:MARIA GUNNARSSON

FOTO:MARIA GUNNARSSON

Välkommen till
kyrkan i sommar

Håcksviks Hembygdsförenings

SOMMARPROGRAM
KLOCKAREGÅRDEN

med de unika målningarna.
Guidade visn. söndagar 30/6–11/8 kl. 14.00 och 15.00
OCH

HÅCKSVIKS KYRKA

Visas söndagar 30/6-11/8 kl. 14.00-16.00
Öppet dagligen 15/7-4/8 kl. 14.00-17.00
Utställning: Leif Forsberg, smide.
Övrig tid ring:
070-694 04 32 • 0325-520 30

KVARNAGÅRDEN
Mellan Håcksvik och Hid.
Vattenhjul, såg, smedja m. m.

Bemannad 7/7, 21/7, 4/8 kl. 13.00-16.00

OLOFSBYGGET

Lågstuga nära bygdegården.
Kaffeservering söndagar 30/6-11/8 kl. 14.00-17.00

ANN-LOUISE KJELLNER

Mjöbäcks kyrka

Sommaröppet - juni, juli & augusti!
Onsdagar 14.00-17.00
Lördagar 14.00-17.00
Söndagar 14.00-17.00
Eller ring och boka!
0705-422 542

Håcksvik, mer än du tror!
www.hacksvik.se

är öppen måndagar i juli månad kl 15.00-18.00.
Hembakt fika.
Andakt med musik kl 18.00.

Holsljunga kyrka

är öppen tisdagar i juli månad kl 15.00-18.00.
Hembakt fika.
Andakt med musik kl 18.00.

Överlida kyrka

är öppen torsdagar i juli och 1 augusti
kl 15.00-18.00.
Hembakt fika.
Andakt med musik kl 18.00.

Håcksviks kyrka

är öppen 15 juli–4 augusti kl 14.00-17.00,
med värdar på plats som kan berätta om kyrkan.

Alla våra aktiviteter under sommaren
hittar du på: www.svenskakyrkan.se/kind
Varmt välkommen!
KINDAHOLMS-MJÖBÄCK HOLSLJUNGA FÖRSAMLING
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EVENEMANGSKA
MAJ »
TORSDAG 23 MAJ
Holsljunga Stråvi kl 19.00. Fotboll
Div 6 HBK- Svenljunga IK.
Arr. Högvads BK

LÖRDAG 25 MAJ
Mårdaklev Mårdaklevs kyrka
12.00, därefter Klevs Gästgiveri
från kl 13.00. 60-års jubilem för
MNF (nu MHF) och release av
Åsebokrönikan, gästföreläsrare +
mat / Anmälan krävs.
Arr. Mårdaklevs hembygdsförening
och projektet ”Åsebokrönikan”

SÖNDAG 26 MAJ
Mårdaklev Hembygdsgård och lanthandel 14.00-17.00. Öppet i hembygdsgård, museum, lanthandel.
Arr. Mårdaklevs Naturskyddsförening,
Studiefrämjandet och Ekomuseum
Nedre Ätradalen

MÅNDAG 27 MAJ

TORSDAG 6 JUNI

LÖRDAG 22 JUNI

Holsljunga Stråvi dansbana 18.0001.00. Musikquiz med knytkalas .
Underhållning av Oliver Lindgårde
anmälan krävs.
Arr.Holsljunga byalag

Kalv Stenstugan i Kalv 15.00.
Friluftsgudstjänst , fika serveras.
Arr. Hembygdsföreningen /
Kindaholms Församling

LÖRDAG 8 JUNI
Mjöbäck Hallevi 13.00. Fotboll Div
6 HBK-Länghems IF.
Arr. Högvads BK

Holsljunga Midsommardagsrally
start Håkanhult 14.00 - målgång
camping 14.45.
Arr. Kinds motorveteraner

SÖNDAG 9 JUNI

SÖNDAG 23 JUNI

Östra Frölunda Östra Frölunda
kyrka 18.00. Medeltid till nutid.
Maria Ringsén och Johanna Lillvik
piano, olika harpor, kohorn, flöjter
och mungiga.
Arr. Kindaholms församling

Holsljunga Predikostenen i Floghult
Friluftsgudstjänst medtag fikakorg
Arr. Mjöbäck/ Holsljunga församling

SÖNDAG 9 JUNI
Överlida Överlida Industri och
hantverksmuseum 14.00-17.00.
Utställning ”Kameror & Telefoner”
Arr.Överlida Hembygdsförening

MÅNDAG 10 JUNI

Torestorp Svansjövallen 19.00.
Fotboll Div 5 TÄFF-Sandhult SK.
Arr. TÄFF

Älekulla Äbyvallen 19.00. Fotboll
division 5 TÄFF- Bergdalens IK.
Arr. TÄFF

TISDAG 28 MAJ

LÖRDAG 15 JUNI

Öxabäck Hagavallen 19.00. Fotboll
Div 6 Öxabäck IF-Norrmalm IF
Arr.Öxabäcks IF

TORSDAG 30 MAJ
Mårdaklev Metarevägen i
Mårdaklev, intill ån Ätran kl 8.0012.00. Metartävling på förtse metaredán, fina priser ! Korvgrillning
50:-/vuxen 20 :-/barn.
Arr. Mårdaklevs byalag och
Fiskevårdsförening

TORSDAG 30 MAJ
Öxabäck Bygdegården 07.00.
Gökotta ”hemligt” resmål.
Arr. Öxabäcks hembygdsförening

JUNI »
LÖRDAG 1 JUNI
Mjöbäck Stora Skog kl 11.00
Mat och kulturvandring , anmälan till
Mariann 0706-170004 senasrt 26/5
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening
www.tokabo.se

VARJE SÖNDAG I JUNI,
2 JUNI – 30 JUNI
Mårdaklev Hembygdsgården och
lanthandeln kl. 14:00-17:00. Öppet
i hembygdsgård & lanthandel, lokala
hantverk,godis och lotter.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening,
Studiefrämjandet och Ekomuseum
Nedre Ätradalen

SÖNDAG 2 JUNI
Öxabäck Kyrkresa S.T Olofs Kapell
Tylesand.
Arr. Öxabäcks PRO

TISDAG 4 JUNI
Öxabäck Brokvarn 18.00.
Slåtter vid Brokvarn
Arr. Öxabäcks Hembygdsförening

ONSDAG 5 JUNI

Östra Frölunda Hids festplats.
Cykelfest – se anslag.
Arr. Östra frölunda byalag & Östra
Frölunda IF

LÖRDAG 15 JUNI
Öxabäck Hagavallen 14.00. Fotboll
div 6 Öxabäck IF-Dardania IF.
Arr. Öxabäcks IF

SÖNDAG 16 JUNI
Överlida Överlida Industri och
hantverksmuseum 14.00-17.00.
Utställning ”Kameror & Telefoner”.
Arr.Överlida Hembygdsförening

TORSDAG 20 JUNI

SÖNDAG 23 JUNI
Håckvik Olofsbygget 17.00.
Friluftsgudstjänst hembygdsföreningen bjuder på kaffe.
Arr. Kindaholms församling

TISDAG 25 JUNI
Torestorp Svansjövallen 19.00.
Fotboll Div 5 TÄFF-FF Dalsjöfors
Arr. TÄFF

ONSDAG 26 JUNI
Håcksvik Håcksviks bygdegård
12.00-14.00. Hemlagad lunch till
försäljning.
Arr. Klubb diverse

FREDAG 28 JUNI
Håcksvik Håcksviks bygdegård fr
18.30. Trivselkväll - mat finns att
köpa.
Arr. Klubb diverse

LÖRDAG 29 JUNI
Holsljunga Stråvi 15.00. Fotboll div
5 HBK-Ljungsarps IF.
Arr: HBK

SÖNDAG 30 JUNI
Överlida Överlida Industri och
hantverksmuseum 14.00-17.00.
Utställning ”Kameror & Telefoner”.
Arr. Överlida Hembygdsförening

12.00-14.00. Hemlagad lunch till
försäljning.
Arr. Klubb diverse

TORSDAG 4 JULI
Överlida Överlida kyrka öppen 1518. Fika serveras. Kl 18.00 Andakt
med musik.
Arr.Mjöbäck-Holsljunga församling

Mjöbäck Mjöbäcks kyrka 22.00.
Musikgudstjänst i Midsommartid
Kyrkokörerna Mjöbäck,Holsljunga
och Kindaholm. Ann-Christine
Aronsson och Eva Jansson.
Arr. Mjöbäck/ Holsljunga församling

SÖNDAG 30 JUNI

FREDAG 21 JUNI,

Kalv Kalvs kyrka 18.00. Klassiska
pärlor i sommarkväll. Sandra
Wettergren och Matilda Andersson.
Arr. Kindaholms församling

FREDAG 5 JULI

JULI »

VARJE LÖRDAG,
6 JULI – 27 JULI

Mårdaklev Hembygdsgården,
Klev. Kl. 14:00. Dans kring midsommarstången,lekar,tipspromenad,
picknick.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening,
Studiefrämjandet och Ekomuseum
Nedre Ätradalen

FREDAG 21 JUNI
Öxabäck Träningsplanen 15.00.
Midsommarfirande.
Arr.Öxabäcks föreningar

FREDAG 21 JUNI
Holsljunga Högelycke hembygdsstuga kl 10 klär vi stången, förmiddagskaffe kl 14 börjar firandet.
Midsommarfirande: dans runt midsommarstång, underhållning, lotterier. Inträde.
Arr: Holsljunga hembygdsförening

FREDAG 21 JUNI

Öxabäck Hagavallen 19.00. Fotboll
Div 6 Öxabäcks IF-Bollebygd/
Olsfors.
Arr. Öxabäcks IF

Östra Frölunda Östrabo kl 10.00
Midsommarfirande , dans kring
stången, dans av Kindanejdens folkdanslag.
Arr. Östra Frölunda hembygsförening

TORSDAG 6 JUNI

FREDAG 21 JUNI

Mjöbäck Tokabo Hembygdsgård kl
15.00. Öppet hus på Nationaldagen
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening
www.tokabo.se

LÖRDAG 22 JUNI

Älekulla Hembygdsgården 16.00
Midsommarfirande. Tipspromenad,
dans runt stången, lotterier m.m.
Arr: Älekulla Hembygdsförening

Mjöbäck Tokabo 15.00.
Friluftstjänst med kaffe.
Arr.Mjöbäcks hembygdsförening /
Mjöbäck-Holsljunga församling

SÖNDAG 30 JUNI

MÅNDAG 1 JULI
Älekulla Äbyvallen 19.00. Fotboll
Div 5 TÄFF-Mariedals IK.
Arr. TÄFF

MÅNDAG 1 JULI
Mjöbäck Mjöbäcks kyrka öppen
15-18 kaffe serveras. kl 18.00 andakt med musik
Arr.Mjöbäck-Holsljunga församling

FREDAG 5 JULI
Håcksvik Håcksviks bygdegård fr
18.30. Trivselkväll - mat finns att
köpa.
Arr. Klubb diverse
Öxabäck Hagavallen 19.00. Fotboll
Div 6 Öxabäcks IF-Fritsla IF .
Arr. Öxabäcks IF

Mårdaklev Hembygdsgården och
lanthandeln kl. 14:00-17:00. Öppet
i hembygdsgård & lanthandel, lokala
hantverk,godis och lotter.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening,
Studiefrämjandet och Ekomuseum
Nedre Ätradalen

VARJE SÖNDAG I JULI,
7 JULI – 28 JULI

Holsljunga Holsljunga kyrka öppen 15-18 kaffe serveras. kl 18.00
Andakt med musik.
Arr: Mjöbäck/ Holsljunga församling

Mårdaklev Hembygdsgården och
lanthandeln kl. 14:00-17:00. Öppet
i hembygdsgård & lanthandel, lokala
hantverk,godis och lotter.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening,
Studiefrämjandet och Ekomuseum
Nedre Ätradalen

ONSDAG 3 JULI

SÖNDAG 7 JULI

TISDAG 2 JULI

Mjöbäck Tokabo hembygdsgård 18.00-20.00. Sommarkafé.
Våffelservering. Kristina Johansson
visar broderier. Visning av samlingarna.
Arr.Mjöbäcks hembygdsförening
www.tokabo.se

ONSDAG 3 JULI
Håcksvik Håcksviks bygdegård

Överlida Överlida Industri och
hantverksmuseum 14.00-17.00.
Utställning ”Kameror & Telefoner”.
Arr.Överlida Hembygdsförening

SÖNDAG 7 JULI
Holsljunga Holsljunga kyrka 18.00.
Jordnära musik Daniel Andersson
och Tora Runevad.
Arr.Mjöbäck-Holsljunga församling

MÅNDAG 8 JULI
Mjöbäck Mjöbäcks kyrka öppen 1518 Kaffe serveras. Kl 18.00 Andakt
med musik.
Arr. Mjöbäck-Holsljunga Fösamling

TISDAG 9 JULI
Holsljunga Holsljunga kyrka öppen mellan 15-18. Kaffe serveras. Kl
18.00 Andakt med musik.
Arr. Mjöbäck-Holsljunga församling

ONSDAG 10 JULI
Håcksvik Håcksviks bygdegård
12.00-14.00. Hemlagad lunch till
försäljning.
Arr. Klubb diverse

ONSDAG 10 JULI
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård 18.00-20.00. Sommarkafé.
Våffelservering. Morgan Nilsson,
Sexdrega berättar om vår västsvenska historia. Visning av samlingarna.
Arr.Mjöbäcks hembygdsförening
www.tokabo.se

TORSDAG 11 JULI

Sommarloppis kl 14-18. Fika och lotterier. Boka bord och sälj själv, kontakta Ingela 0702-279 896.
Arr.Kalvs bygdegårdsförening

SÖNDAG 14 JULI
Överlida Överlida Industri och
hantverksmuseum 14.00-17.00.
Utställning ”Kameror & Telefoner”.
Arr.Överlida Hembygdsförening

SÖNDAG 14 JULI
Östra Frölunda Östra Frölunda
kyrka 18.00. En musikalisk resa genom livet. Viktoria Strand och Eva
Jansson.
Arr. Kindaholms församling

MÅNDAG 15 JULI LÖRDAG 20 JULI
Kalv Kalvs bygdegård.
Sommarloppis kl 14-18 fika och
lotterier.
Arr. Kalvs Bygdegårdsförening

MÅNDAG 15 JULI

Överlida Överlida kyrka öppen
mellan 15-18. Kaffe serveras. Kl
18.00 Andakt med musik.
Arr. Mjöbäck-Holsljunga Församling

Mjöbäck Mjöbäcks kyrka öppen 1518. Kaffe serveras. Kl 18.00 Andakt
med musik.
Arr. Mjöbäck-Holsljunga Fösamling

FREDAG 12 JULI

TISDAG 16 JULI

Håcksvik Håcksviks bygdegård fr
18.30. Trivselkväll - mat finns att
köpa. Arr. Klubb diverse

LÖRDAG 13 JULI

Holsljunga Holsljunga kyrka öppen mellan 15-18. Kaffe serveras. Kl
18.00 Andakt med musik.
Arr. Mjöbäck-Holsljunga församling

Kalv Kalvs bygdegård
Sommarloppis kl 14-18. Fika och lotterier. Boka bord och sälj själv, kontakta Ingela 0702-279 896.
Arr.Kalvs bygdegårdsförening

ONSDAG 17 JULI

SÖNDAG 14 JULI

Mjöbäck Tokabo hembygdsgård 18.00-20.00. Sommarkafé.

Kalv Kalvs bygdegård

Öxabäck Servicehuset 15.00.
Våffelcafé.
Arr. Öxabäck PRO

ONSDAG 17 JULI
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SÖNDAG 28 JULI

Kalv Kalvs kyrka 18.00. Martin
Lindman.
Arr. Kindaholms församling

MÅNDAG 29 JULI
Mjöbäck Mjöbäcks kyrka öppen 1518. Kaffe serveras. Kl 18.00 Andakt
med musik.
Arr. Mjöbäck-Holsljunga Fösamling

TISDAG 30 JULI
Holsljunga Holsljunga kyrka öppen mellan 15-18. Kaffe serveras. Kl
18.00 Andakt med musik.
Arr. Mjöbäck-Holsljunga församling

ONSDAG 31 JULI
Håcksvik Håcksviks bygdegård
12.00-14.00. Hemlagad lunch till
försäljning.
Arr. Klubb diverse

ONSDAG 31 JULI

Överlida Överlida Industri
och hantverksmuseum
14.00-17.00. Utställning
”Kameror & Telefoner”.
Arr. Överlida Hembygdsförening

SÖNDAG 21 JULI

Våffelservering. Toviga tanten Lena
Andersson, Töllsjö. Visning av samlingarna.
Arr.Mjöbäcks hembygdsförening
www.tokabo.se

ONSDAG 17 JULI
Håcksvik Håcksviks bygdegård
12.00-14.00. Hemlagad lunch till
försäljning.
Arr. Klubb diverse

TORSDAG 18 JULI
Holsljunga Högelycke 15.00-18.00.
Våffelcafé möjlighet att se bilder och
samlingar i stugan.
Arr. Holsljunga hembygdsförening

TORSDAG 18 JULI
Överlida Överlida kyrka öppen
mellan 15-18 Kaffe serveras. Kl
18.00 Andakt med musik.
Arr. Mjöbäck-Holsljunga Församling

FREDAG 19 JULI
Håcksvik Håcksviks bygdegård fr
18.30. Trivselkväll - mat finns att
köpa.
Arr. Klubb diverse

LÖRDAG 20 JULI
Östra Frölunda Helgmålsbön kl
18.00 i Lerbäcksbo. Kaffe finns att
köpa.
Arr.Kindaholms församling

SÖNDAG 21 JULI
Mårdaklev Klevs hembygdsgård
15.00. Friluftsgudstjänst med efterföljande kaffe.
Arr. Mårdaklevs hembygdsförening i
samarbete med Kindaholms församling

SÖNDAG 21 JULI
Överlida Överlida kyrka 18.00.
Arr. Mjöbäck-Holsljunga församling

Mårdaklev Frilufsgudtbjänst
vid Klev kl 15.00 .
Hembygdsföreningen bjuder på
kaffe.
Arr. Kindaholms församling

MÅNDAG 22 JULI
Mjöbäck Mjöbäcks kyrka öppen
15-18. Kaffe serveras. Kl 18.00
Andakt med musik.
Arr. Mjöbäck-Holsljunga Fösamling

TISDAG 23 JULI
Holsljunga Holsljunga kyrka öppen
mellan 15-18 . Kaffe serveras. Kl
18.00 Andakt med musik.
Arr. Mjöbäck-Holsljunga församling

ONSDAG 24 JULI
Mjöbäck Tokabo hembygdsgård 18.00-20.00. Sommarkafé.
Våffelservering, visning av samlingarna.
Arr.Mjöbäcks hembygdsförening
www.tokabo.se

ONSDAG 24 JULI
Håcksvik Håcksviks bygdegård
12.00-14.00. Hemlagad lunch till
försäljning.
Arr. Klubb diverse

TORSDAG 25 JULI
Överlida Överlida kyrka öppen
mellan 15-18. Kaffe serveras. Kl
18.00 Andakt med musik.
Arr. Mjöbäck-Holsljunga Församling

FREDAG 26 JULI
Håcksvik Håcksviks bygdegård fr
18.30. Trivselkväll - mat finns att
köpa.
Arr. Klubb diverse

SÖNDAG 28 JULI
Överlida Överlida Industri och
hantverksmuseum 14.00-17.00.
Utställning ”Kameror & Telefoner”.
Arr. Överlida Hembygdsförening

ONSDAG 7 AUGUSTI
Håcksvik Håcksviks bygdegård
12.00-14.00. Hemlagad lunch till
försäljning.
Arr. Klubb diverse

TORSDAG 8 AUGUSTI
Öxabäck Brokvarn 18.00.
Korvgrillning.
Arr. Öxabäcks PRO

TORSDAG 8 AUGUSTI
Torestorp Svansjövallen 19.00.
Fotboll div 5 TÄFF-Byttorps IF.
Arr.TÄFF

TORSDAG 8 AUGUSTI –
SÖNDAG 11 AUGUSTI
Kalv Kalvfestivalen.
Arr. Kalvfestivalen

Mjöbäck Tokabo hembygdsgård
18.00-20.00. Sommarkafé med våffelservering. Visning av samlingarna .
Arr. Mjöbäcks Hembygdsförening

FREDAG 9 AUGUSTI

AUGUSTI »

LÖRDAG 10 AUGUSTI

TORSDAG 1 AUGUSTI
SÖNDAG 21 JULI

Utställning ”Kameror & Telefoner”.
Arr. Överlida Hembygdsförening

Överlida Överlida kyrka öppen
mellan 15-18 . Kaffe serveras. Kl
18.00 Andakt med musik.
Arr. Mjöbäck-Holsljunga Församling

FREDAG 2 AUGUSTI
Holsljunga Kajsas loge 11.0017.00.Lapptäcksutställning. Tema
Rött & Vitt och kaffeservering.
Arr.Knallekviltarna

FREDAG 2 AUGUSTI
Håcksvik Håcksviks bygdegård fr
18.30. Trivselkväll - mat finns att
köpa.
Arr. Klubb diverse

LÖRDAG 3 AUGUSTI

Håcksvik Håcksviks bygdegård fr
18.30. Trivselkväll - mat finns att
köpa.
Arr. Klubb diverse

Mårdaklev Hembygdsgården och
lanthandeln kl. 14:00-17:00. Öppet
i hembygdsgård & lanthandel, lokala
hantverk,godis och lotter.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening,
Studiefrämjandet och Ekomuseum
Nedre Ätradalen

SÖNDAG 4 AUGUSTI
Holsljunga Gruvans dag Gräne
Gruva från 9.30- hela dagen.
Invigning av vandringslednr 2, musik
i gruvan, sponsorer bjuder på korv
och kaffe, fotoutställning.
Arr: Holsljunga hembygdsförening

SÖNDAG 4 AUGUSTI
Överlida Överlida Industri och
hantverksmuseum 14.00-17.00.

LÖRDAG 28 SEPTEMBER

Östra Frölunda Hids festplats.
Grillkväll i Augusti - se anslag.
Arr. Östra Frölunda byalag

SÖNDAG 25 AUGUSTI
Älekulla Äbyvallen 16.00. Fotboll
div 5 TÄFF- IFK Örby.
Arr. TÄFF

SÖNDAG 25 AUGUSTI
Håcksvik Håcksviks kyrka 18.00
Sommarmusikgudstjänst.
Kyrkokörerna i Kindaholm,
Mjöbäck-Holsljunga.
Arr. Kindaholms församling

SÖNDAG 25 AUGUSTI
Holsljunga Sjögården 15.00.
Torpvandring 3:e Roten. Vi besöker torp, jordkula mm, medtag kaffekorg.
Arr. Holsljunga hembygdsförening

SÖNDAG 25 AUGUSTI

Holsljunga Stråvi 13.00. Fotboll Div
6 HBK-Sexdrega/ Lockryd.
Arr. Högvads BK

LÖRDAG 28 SEPTEMBER
Älekulla Äbyvallen 14.00. Fotboll
div 5 TÄFF-Kinnahults IF. Arr.TÄFF

LÖRDAG 28 SEPTEMBER
Holsljunga Höstmarknad kl 1013. När och lokalproducerat,hantverk,etc.
Arr: Holsljunga Byalag

LÖRDAG 28 SEPTEMBER
Öxabäck Hemvändardag tillsammans med föreningar, företag och
kyrkan.
Arr: Öxabäcks föreningar, kyrka och
företag

OKTOBER »
FREDAG 4 OKTOBER

TORSDAG 29 AUGUSTI

LÖRDAG 5 OKTOBER

Älekulla Lundens Trädgård kl
18.00-21.00. Visning av Dahlior.
Kaffeservering.
Arr. Lundens Trädgård

Öxabäck Hagavallen 15.00. Fotboll
div 6 Öxabäck IF-Björketorp IF.
Arr. Öxabäcks IF

ONSDAGEN 9 OKTOBER

FREDAG 30 AUGUSTI

Mjöbäck Tokabo hembygdsgård kl
18.30. Viltbuffé .Anmälan till 0706370 489 senast 2/10.
Arr. Mjöbäcks hembygdsförening
www.tokabo.se

Överlida Överlida Industri och
hantverksmuseum 14.00-17.00.
Utställning ” Kameror & Telefoner”.
Arr.Överlida Hembygdsförening

SÖNDAG 11 AUGUSTI
Mårdaklev Hembygdsgården och
lanthandeln kl. 14:00-17:00. Öppet
i hembygdsgård & lanthandel, lokala
hantverk,godis och lotter.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening,
Studiefrämjandet och Ekomuseum
Nedre Ätradalen

TORSDAG 15 AUGUSTI

FREDAG 16 AUGUSTI

SÖNDAG 4 AUGUSTI

FREDAG 24 AUGUSTI

SÖNDAG 11 AUGUSTI

LÖRDAG 3 AUGUSTI

Holsljunga Kajsas loge 11.00-17.00.
Lapptäcksutställning , tema Rött &
Vitt och kaffeservering.
Arr.Knallekviltarna

Torestorp Svansjövallen 14.00.
Fotboll div 5 TÄFF-Brämhults IK.
Arr.TÄFF

Älekulla Lundens Trädgård kl.
14.00-17.00. Visning av Dahlior.
Kaffeservering.
Arr. Lundens Trädgård

Öxabäck Hagavallen 19.00. Fotboll
div 6 Öxabäck IF-Rävlanda AIS.
Arr. Öxabäck IF

LÖRDAG 3 AUGUSTI –
SÖNDAG 4 AUGUSTI

LÖRDAG 14 SEPTEMBER

Öxabäck Brokvarn 18.00. Slåtter
vid Brokvarn.
Arr. Öxabäcks hembygdsförening

Öxabäck Långås kl 09.00.
Slåttergille, medtag lie och räfsa.
Arr. Öxabäcks Hembygdsförening

Öxabäck Hagavallen 10.00.
Fotbollsturnering.
Arr. Öxabäcks IF / Mjöbäcks Sparbank
Mårdaklev Hembygdsgården och
lanthandeln kl. 14:00-17:00. Öppet
i hembygdsgård & lanthandel, lokala
hantverk,godis och lotter.
Arr: Mårdaklevs Naturskyddsförening,
Studiefrämjandet och Ekomuseum
Nedre Ätradalen

ONSDAG 21 AUGUSTI

Mjöbäck Hallevi 18.45. Fotboll div 6
HBK- Månstads IF.
Arr.Högvads BK

LÖRDAG 17 AUGUSTI
Holsljunga Stråvi Holsljungamarschen anmälan senast 6/8.
Arr.Holsljunga IF
Efterföljande Knytkalas på
dansbanan
Arr.Högvads BK

SÖNDAG 18 AUGUSTI
Holsljunga kl. 14.00 Högelycke
Musikcafé med Eva och Ingvar, kaffeservering, inträde.
Arr.Holsljunga hembygdsförening

SÖNDAG 18 AUGUSTI
Överlida Överlida Industri och
hantverksmuseum 14.00-17.00.
Utställning ” Kameror & Telefoner”.
Arr.Överlida Hembygdsförening

SÖNDAG 18 AUGUSTI
Mjöbäck Mjöbäcks kyrka
Musikgudstjänst Bengt Olausson
Ann-Christin Aronsson.
Arr.Mjöbäck- Holsljunga församling

ONSDAG 21 AUGUSTI
Överlida Överlida Industri och
Hantverksmuseum. Grillkväll med
Allsång 18.00.
Arr. Överlida Hembygdsförening

Öxabäck Hagavallen 19.00. Fotboll
div 6 Öxabäcks IF-Viskafors IF.
Arr. Öxabäcks IF

LÖRDAG 31 AUGUSTI
Älekulla Motionsspåret.
Rotekampen fr kl 11.30.
Arr. Rotekampskommitén

SEPTEMBER »
SÖNDAG 1 SEPTEMBER
Holsljunga Stråvi 15.00. Fotboll Div
6 HBK-Sjötofta IF.
Arr.Högvads BK

SÖNDAG 1 SEPTEMBER
Överlida Överlida kyrka 18.00.
Gudtjänst Eva Johansson och
Katarina Redegard.
Arr.Mjöbäck-Holsljunga församling

SÖNDAG 1 SEPTEMBER
Mårdaklev Mårdaklevs kyrka
18.00.
Eva Jansson och Katarina Redegard.
Arr. Kindaholms församling

LÖRDAG 7 SEPTEMBER
Östra Frölunda Skogsborg 10.0014.00. Motor och Veteranträff med
Bakluckekloppis / Kaffeservering.
Arr. Kinds Motorveteraner/ Östra
Frölunda hembygdsförening

SÖNDAG 8 SEPTEMBER
Älekulla Lundens Trädgård kl.
14.00-17.00. Visning av Dahlior.
Kaffeservering.
Arr. Lundens Trädgård

TORSDAG 12 SEPTEMBER
Mjöbäck Hallevi 17.45. Fotboll Div 6
HBK-Grimsås IF.
Arr. Högvads BK

FREDAG 13 SEPTEMBER
Öxabäck Hagavallen 17.45. Fotboll
div 6 Öxabäck IF-Hyssna IF.
Arr. Öxabäcks IF

Öxabäck Bygdegården 18.00.
Allsångskväll med Ingvar & Eva.
Arr. Öxabäcks PRO

LÖRDAG 19 OKTOBER
Älekulla Skållareds ”marten”.
Arr. Älekulla IF och Älekulla
Skytteförening

LÖRDAG 26 OKTOBER
Öxabäck Långås 10.00-11.00. Jul
på Långås, tipspromenad, glögg
och tomte.
Arr. Öxabäcks hembygsförening

NOVEMBER »
LÖRDAG 30 NOVEMBER
KalvGrantändning med efterföljande fika/ lotteri i bygdegården.
Arr: Kalvs föreningar

DECEMBER »
SÖNDAG 1 DECEMBER,
FÖRSTA ADVENT
Mårdaklev Hembygdsgården,
lanthandel och gästgiveriets lokaler
11.00-15.00. Julmarknad i unik miljö,
lokala alster, godis, glögg, konditor,
mathantverk mm.
Arr: Mårdaklevs hembygdsförening
och Valltunagården

SÖNDAG 1 DECEMBER
Älekulla Tomtepromenad.
Arr. Älekulla bygdegårdsföreningbyalag.

LÖRDAG 7 DECEMBER
Holsljunga Campingen 14.0016.00. Tomtepromenad, tipspromenad,överraskningar, tomtar korvo
bröd,glögg mm. liten marknad vid
start och mål - vill du sälja något anmäl till Gun Terol 0730-927 440.
Arr. Föreningar i Holsljunga
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Silviasjuksköterska med
hjärtat i demensvården

Vid demenssjukdom
finns inget facit.

HÅCKSVIK
Eva-Lena
Ivarsson Forsberg har
arbetat som sjuksköterska i snart 30 år och
för två år sedan vidareutbildade hon sig till
Silviasjuksköterska.

Utbildningen är nätbaserad och ges av
Sophiahemmets
högskola i samarbete med
Silviahemmet.
– Det är en distansutbildning, vilket gjorde att jag
studerade hemma och åkte
till högskolan några gånger
under utbildningens gång,
förklarar Eva-Lena.
Anledningen till att hon

valde att vidareutbilda sig,
var att hon i sitt arbete med
demenssjuka tyckte att det
fattades kunskap.
– Det är viktigt att försöka förstå de personer som vi
arbetar kring och vad det är
vi som personal kan påverka med vårt förhållningssätt för att personer

med demenssjukdom skall
må bra.
När Svenljunga kommun
behövde en ny demenssjuksköterska, bestämde hon sig
inte bara för att utbilda sig
till Silviasjuksköterska utan
fortsatte även med att skriva en C-uppsats och har nu
avlagt en kandidatexamen
inom vårdvetenskap.
– C-uppsatsens titel är Min
förälder har en demenssjukdom. En litteraturstudie om
vuxna barns upplevelse av
att vara vårdare.

Nu arbetar Eva-Lena som

demenssjuksköterska i hemsjukvården, samtidigt som
hon bygger upp ett demensteam i kommunen, där tanken är att stödja kommunens
olika vård- och omsorgsboenden, hemtjänstgrupper,
anhöriga och andra berörda.
– Jag utbildar och handleder personal, vidareutvecklar riktlinjer och handlingsplaner med mera. Allt
för att vi som personal skall

EVA-LENA IVARSSON FORSBERG

bli bätt re på att hjälpa den
demensdrabbade och deras
anhöriga.

Vid demenssjukdom, för-

klarar Eva-Lena, är det viktigt med ett nära samarbete med vårdcentralen och att
kommunen kommer in med
sina insatser i ett tidigt skede
för att kunna ge ett bra stöd.
– Vid demenssjukdom
finns inget facit. Alla personer är unika och det är ett detektivarbete att komma underfund med vilka intryck
den drabbade har, att hjälpa
dem att styra upp vardagen
och se till att personen mår
bra här och nu.

Till synes enkla saker, som

att brygga kaffe, består av en
hel rad moment, säger EvaLena.
– Först komma på tanken
att jag vill ha kaffe sedan
hämta kannan och fylla på
vatten, hälla vattnet i kaffekokaren, hitta filtret, sätta i
filtret, hitta kaffet, mäta upp
kaffet, sådant vi friska inte
ens tänker på men som kan
vara ett stort problem för den
drabbade. Personer med demenssjukdom är en utsatt
grupp i samhället men ju
mer utbildade vi blir desto
bättre kan vi hjälpa och stödja dem och deras anhöriga
för att underlätta i vardagen.
ANN-LOUISE KJELLNER

Foto taget när Eva-Lena
Ivarsson fick sitt examensbevis av drottning Silvia.
De båda flankeras av personal från Silviahemmet.
FOTO:YANAN LI, SILVIAHEMMET

Eva-Lena Ivarsson Forsberg vidareutbildade sig och bygger nu upp ett demensteam i Svenljunga
kommun.
FOTO: VIAVINGA

SUCCÉ FÖR NYTT
REVYKONCEPT

SAMLADE IN 40 000 TILL
MUSIKHJÄLPEN
HÅCKSVIK Håcksviks fritidsgård, som drivs helt ideellt,
samlade i höstas in pengar
till Musikhjälpen i P3. Hela
40 000 kronor fick man in,
bland annat genom att sälja egentillverkade julkort
och armband, samt ordna
en auktion.
– Vi är oerhört tacksamma för alla som ställt upp i
samband med insamlingen,
barn, föräldrar, privatpersoner, föreningar och företag, säger ledaren Daniella

Zeybrandt, som tillsammans med kollegerna Linnea
Bengtsson, Dilba Zeybrandt
och Hannes Almström höll i
insamlingen.
Det fina resultatet ledde
till att gänget blev inbjudna till direktsändning från
Lund, vilken sändes i i P3
och SVT den 15 december. En
upplevelse, säger Daniella.
– Barnen var jättestolta och
glada!
FOTO: MICKE GRÖNBERG/
SVERIGES RADIO

LOPPIS OCH
TURISTINFORMATION
HÅCKSVIK Siggebergs loppis
erbjuder ett stort utbud av
porslin, glas, husgeråd, verktyg, tekniska prylar, tavlor,
leksaker och mycket böcker

– prydligt uppställda i bokstavsordning, som gör det
enkelt att hitta. Öppettider
finns på www.hacksvik.se.
FOTO:MARIA GUNNARSSON

HÅCKSVIK Håcksviks revygäng testade i år en ny form
för sin revy ”Shôwigheter”.
Sketcher och sånger kombinerades med ett musikquiz
och en trerätters meny, alternativt kaffekalas.
Det nya konceptet blev en
stor succé, och sålde slut tidigt. Därför blir det fler föreställningar nu i höst.
– Vi har bokat in den
12, 18, 19, 25 och 26 oktober.
Eventuellt blir det också en
fortsättning till våren, berättar Ann-Margret Larsson
i revygänget.
Till hösten provar man

att köra after work med lite
enklare meny på fredagsföreställningarna. Det blir också en viss förnyelse av revynumren.
– Vi kommer att använda
en del av numren vi hade i
våras, och byta ut en del.
Överskottet från vårens
föreställningar går till renovering av bygdegården, och
det har blivit mycket pengar.
– Vi räknar med att kunna
lämna över 100 000 kronor
till bygdegården, så det kommer att bli en total ansiktslyftning!
FOTO:KATARINA JOHANSSON
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Dottern Lowa med sin favorit, hingsten Ågårdens Love Story
”Lowe”.

Maria Borvall och Per Börjesson med två av stuteriets welsh cob-ston.

FOTO: VIAVINGA

Årets andra föl, Ågårdens Winston, med mamma Horrvanges
Wilma. Pappa heter Gwynfaes Gomer, också han hemmahörande på Ågården.
FOTO: PRIVAT

Ågårdens stuteri växer
KALV Strax utanför orten Kalv ligger
Ågården, där Maria Borvalls dröm ända
sedan tonåren har gått i uppfyllelse. Att få
ha en egen uppfödning av welsh cob och i
vår väntas inte mindre än åtta nya föl.

Maria gick på Naturbruksgymnasium i Rätt vik, med
inriktning på häst. När det
blev dags för praktik valde hon Wales och kom till
Derwen-stuteriet. Och på
den vägen har det fortsatt .
– Det var min första kontakt med welsh cob och jag
blev verkligen frälst! En fantastisk häst för både ridning och körning.

Maria fortsatte hålla

kontakten med Derwenstuteriet och besöken har
blivit flera.
– Min önskan var att få
föda upp welsh cob med
Derwen-stam och nu är jag
där!
På egna gården fi nns nu
tolv welsh cob, fem ardennrar, två shetlandsponnier
och ett russ.

Alldeles i skrivande stund
har det också tillkommit
två welsh cob-föl och ytterligare två till av samma ras
väntas i vår.

Nu känner Maria att

hon är på väg att landa i sin
dröm.
– Jag har riktigt bra hästar och nu gäller det bara att
få ut dem mera på tävlingar
så att de syns och så är det ju
naturligtvis viktigt att fi nnas på nätet.
För man kan ju inte bara
föda upp hästar, de måste ju
säljas också.
– Vi hoppas ju få sålt
främst våra föl, då får köpa-

...jag blev
verkligen
frälst!
MARIA BORVALL

ren själv vara med från början och forma hästen.

Ardennerhästarna till-

skriver Maria sin sambo Per.
– Hans intresse ligger

mera åt ardennerhållet och
vi får samsas om utrymmet.
Per, med efternamnet
Börjesson, har just kommit hem från en resa till
Varbergstrakten, där han
skott och verkat elva hästar.
Det var förra året som Per
blev färdig med sin utbildning till hovslagare
– Allteftersom vi själva
fick fler hästar som skulle skos, upptäckte vi att det
fanns en efterfrågan på hovslagare. Jag kollade på utbildningen och tyckte den
verkade både kul och ekonomiskt vett ig för vår del.
Idag har han så mycket
jobb han önskar.

– Ganska mycket häromkring förstås, men också åt
Smålandshållet och runt
Varberg.

Att vidareutveckla stu-

teriet och med Per som hovslagare, tycker Maria och
Per att de hittat en tillvaro
som passar dem.
– Det är klart att det är
mycket att göra, men vi behöver oftast inte stressa, vi
fi nns hemma och barnen
kan vara med.

ANN-LOUISE KJELLNER

Grävmaskinsarbeten
G
rä
vmaskinsarbeten
Grä
rävmaskinsarbeten
Bergsprängning • Bergborrning
VILL DU HA HJÄLP MED
Kalv • Tel. 0325-511 55

www.kalvsjoholmsbolaget.se

Vi tillverkar:

Påsar, slang,
säckar och folie
i polyeten
0325-511 42
wastgota-plast@wastgota-plast.se
www.wastgota-plast.com

Välkommen till vårt nyrenoverade
Välkommen
till vårt nyrenoverade
vandrarhem/kursgård
Välkommen
tillKalvsjön!
vårt nyrenoverade
nyrenoverade
Välkommen
vandrarhem/kursgård
vid
vandrarhem/kursgård
vandrarhem/kursgård
vid Kalvsjön!
www.kalvsskolhus.se
vid Kalvsjön!
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rekrytering,
lokaler eller stöd
vid ansökan om
bygglov, tillstånd
mm?
Kontak

SÅ HJÄL

ta oss

PER VI E

Vi finns för företagen
i Trivselbygden!
info@kalvsskolhus.se
info@kalvsskolhus.se •• Tel:
Tel: 0730
0730 572735,
572735, 0768
0768 467244
467244
info@kalvsskolhus.se • Tel: 0730 572735, 0768 467244

info@kalvsskolhus.se • Tel: 0730 572735, 0768 467244
info@kalvsskolhus.se • Tel: 0730 572735, 0768 467244

trivab.se
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Skolan blev unikt
KALV För två år sedan köpte familjen Laurén, med systrarna Annika och Katrin i
spetsen, det drygt 70-åriga gamla skolhuset i Kalv. Med varsam hand har de renoverat
och skapat ett modernt och fräscht vandrarhem med 30 bäddar, men ändå bevarat
den fina byggnadens skolanda.

V

id ingången till skolgården har
de nyplanterade prydnadsäpplena
rotat sig och
på gräsmattan börjar den nysatta syrenbersån ta fart.
Katrin berättar att de hittills fokuserat på att få iordning invändigt, men att målningen av huset utvändigt
ska bli av i sommar.

Kalvs vackra kyrka är en av konsertlokalerna under festivalen.
FOTO: ARKIV/VIAVINGA

Kalvfestivalen
förnyar sig
KALV Kalvfestivalen, en

mötesplats för utveckling av nutida konstmusik, har kommit in i
en period av förnyelse.
Nya krafter engagerar
sig i verksamheten och
nya idéer sätts i verket.
Den förre konstnärlige ledaren Max Käck tycker att det
efter 15 år är dags för en yngre generation att ta över och
föra Kalvfestivalens framgångsrika koncept vidare.

Kalvfestivalen slår i år

upp dörrarna en dag tidigare än vanligt. Konserterna
börjar redan torsdag kväll
den 8 augusti.
Då har Kalv under veckan varit värd för en kompositionsakademi med gäster
från hela världen, från Kina
och Iran till USA. Åtta unga
tonsättare vidareutbildar sig

under ledning av Klaus Lang
från Tyskland och svenska
Malin Bång.
Under festivalen kommer
varsitt nytt verk av dessa studerande gäster att framföras
och förstås även musik av deras lärare.

Årets festival har en

GÅTT VARSAMT FRAM
Receptionsdisken,
där
Annika möter upp, är enkel
och matchar med sin gröna
färg både griffeltavlan bakom och den gamla skolaffischen med insjöfiskar.
– Vi har försökt bevara
skolkänslan och renoverat
varsamt, till exempel är alla
golven kvar, säger Annika.
De mera omfattande renoveringarna ses i sovrummen och köket.
– Köket är helt modernt
och för att underlätta matlagning för många har vi
en spis med dubbelugn,
två kylskåp, frys och diskmaskin.
STÖRSTA ARBETET SYNS
INTE
Det mest omfattande arbetet, berättar Katrin, syns

stark internationell prägel.
Förutom kompositörerna
kommer en österrikisk ensemble att delta. Men man
uppmärksammar även det
svenska musikarvet. I år
är det 100 år sedan göteborgstonsättaren Sven Eric
Johanson föddes och han får
en egen konsert under festivalen.
Och som vanligt kan man
delta i en pilgrimsvandring,
denna gång ackompanjerad
av poesi.
ANN-LOUISE KJELLNER

inte alls.
– Vi har brandsäkrat hela
byggnaden, med dubbla
gipsplattor i alla väggar och
tak. Det krävdes 25 ton gips!
Men gjorde tyvärr också att
de gamla vackra dörrarna
försvann och ersattes med
branddörrar.
– Nu är varje rum en
brandcell och har utrymningslarm, dyrt men det
känns betryggande.
Gamla fina skolplanscher
på olika djur, fåglar, de fyra
årstiderna och mycket annat har hittat sina platser
på väggarna. Planscher som
pappa Kjell och Katrin samlat på sig genom åren.
Några gamla skolfoton
dyker också upp.
– Där är pappa och på det
här fotot är Annika med, vi
tyckte det var lite kul, ler
Katrin.
GENERÖSA SAMLINGSUTRYMMEN
Förutom den rymliga matsalen i bottenvåningen med
plats för 30 personer, erbjuder även övervåningen
goda samlingssalar. Både i
form av konferensrum i två
av de gamla skolsalarna,
och matsalsmöblemang i
korridoren.
På övre våningen finns
också biljardrummet, med

vis också att hyras separat.

Vi har
försökt
bevara
skolkänslan
ANNIKA LAURÉN

fullskaligt biljardbord och
Chesterfield-möbler. Ett
rum som går att hyra separat.
– Vi är verkligen jättenöjda med hur det blivit.
Att anläggningen ger så
stora möjligheter både för
konferenser, kurser, fester
och enskilda övernattningar, säger Annika.
För det är precis så det är
tänkt, att huset ska erbjuda många möjligheter för
både små och stora sammankomster.
GYMPASALEN KVAR
En skola av Kalvs storlek
har förstås också en gympasal, med omklädningsrum och duschar, och allt
finns kvar! Ribbstolarna
längs väggarna,
bommar, plintar, bockar och
nu kompletterat med ett
pingisbord. Går naturligt-

NATURENS LUGN
Skolan ligger alldeles nära
Kalvsjön med en fin badplats och fint fiske.
– Där finns också familjecampingen, som har café
och där kan man hyra
kanoter, berättar Annika
och säger att de försöker
samarbeta så mycket som
möjligt med andra aktörer
i området.
Ätradalens cykelled passerar också i närheten och
det finns en pilgrimsled
som går mellan kyrkorna i
Kindaholms församling.
– Här finns naturen och
lugnet, säger Annika, vi
tror inte att de som kommer hit vill att det ska hända så mycket, men om man
vill se mera liv och rörelse,
ligger inte Ullared särskilt
långt bort.
Vandrarhemmet har varit
öppet sedan i höstas.
– Det här blir alltså
vår första sommar och
det är jättespännande!
Vandrarhemmet är inte
alltid bemannat, men om
dörren är låst är det bara att
ringa, vi finns i närheten.

Svenska Viltstängsel
I Trä AB
Receptionen tar Katrin och Annika emot sina

Köket är modernt utrustat och har plats för 30 personer.

Skydda din skogliga
föryngring
gäster.
med ett viltstängsel i trä.

Är ditt hus rustat
för det nya klimatet?

Pussla framTrivselbygden!
Trivselbygden!
Gräventreprenad

Kom in till din Flügger färgbutik och få veta mer om Flügger* Wood Tex
och det nya Flügger Extreme Weather Technology (EWT) System.

I pusselbitarna gömmer sig tio olika annonser från olika sidor i tidningen. Kan du
lista ut vilka de är? Fyll i vilken sida pusselbitarna hörinom:
hemma på och skicka in ditt
tävlingsbidrag till oss!
•
Vi välkomnar alla fiskeentusiaster
till en förstklassig naturupplevelse!
•
Vackert strövområde intill
med fina grillmöjligheter.
•

SE EL

www.stockasjoarna.se

ANN-LOUISE KJELLNER

Ny- om- & tillbyggnad

tb

Enkel och Fyll i vilken sida varje pusselbit hör hemma på, klipp ut och
skicka in ditt bidrag senast 31 augusti 2019 till:
miljövänlig
värme!
Mjöbäcks Sparbank, Box 4025, 512 60 Överlida.
Täcklasyr
Du kan också ta ett foto av din ifyllda tävlingskupong och
10 liter. Rek. pris 2.299:-

Fjärrvärmetill
Välkommen
1.494:-

skicka till: lena.karlsson@mjobackssparbank.se
• Naturlig produkt
• Enkel montering
Finai omgivningen
priser utlovas till 4 stycken vinnare!
Från.
• Biologiskt nedbrytbart
• Smälter in
• Enkelt att laga och forma • Prisvärt

Kalvs Familjecamping
i Överlida AB

Adress: Köpmansvägen 2, 512 60 Överlida

Tel 073-954 92 57 •
www.svitab.se

Sommarpriser

Namn:....................................................................
svitab@hotmail.com

Oljefärg
med massor av aktiviteter
förRek.
familjen!
10 liter.
pris 2.449:Postnr:.......................Ort:......................................
God fika
Från. 1.592:Telefonnummer:........................................................
på fiket!

Sjögården
Entreprenad
AB
070-687
26
38
Filip 070-380 57 33 • Andreas 070-246 48 22
Hjärtligt välkomna!

Utegrund

Adress:...................................................................
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vandrarhem

Kalvs skolhus
Verksamhet: Vandrarhem, kurs- och
konferensgård samt festlokal.
Byggår: 1946, renoverat 2017-2018.
Antal rum: 30 bäddar fördelade på
sju rum.

Övriga utrymmen: Modernt kök,
konferens- och möteslokaler, biljardrum och
gammaldags gympasal.
Öppet: Året om, när det inte är bemannat
nås personal via telefon.

Skolan i Kalv byggdes i slutet av 1940-talet och är sedan i höstas ett hemtrevligt vandrarhem med skolandan bevarad. Vandrarhemmet Kalvs skolhus drivs av familjen Laurén, med systrarna Katrin och
Annika i spetsen.
FOTO: VIAVINGA

Även på andra våning finns generösa utrymmen för sällskap.

Vandrarhemmet erbjuder 30 sovplatser fördelade på sju rum.

Biljardrummet i klassisk engelsk stil går att hyra separat.

Gympasalen är intakt, med tillhörande
omklädningsrum och dusch.

Välkommen till

Mitt ute i skogen, alldeldeswww.joarsbo.com
invid den vackra sjön Fegen i Västergötlands sydligaste
hörn tillagar vi svenska bär och frukter efter gamla recept. Naturligare kan det inte bli.

Kalvs Familjecamping
med massor av aktiviteter för familjen!

Gårdsbutik med
”knacka-på-öppet”
· 0325-540
64 · www.joarsbo.com
Gårdsbutik
· 0325-540 64
· www.joarsbo.com

CAMPING • STUGOR • HUSBÅT

God fika
på fiket!

Glassmenyer • Våfflor • Lokalproducerat tunnbröd med mera
Goda färska tunnbrödrullar med
olika fyllningar att välja mellan.

Båt-, kanot- & kajakuthyrning.
Nära till vildmarksäventyr, vandring, fiske m. m.

Kyrkbyn, KALV • 0325-512 58 • kalvscamping@telia.com • www.kalvscamping.se

CAFÉ
SOLVIK
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MÅRDAKLEV Silvio Wirth har jobbat med horsemanship i över 20 år, men han är
egentligen inte helt bekväm med begreppet. För honom handlar det om sunt förnuft
och att hantera djur som de djur de är.

Att förstå hästen och att använda sin fantasi i träningen, är två
nyckelord för Silvio Wirth.

Hästar och ridning är ett gemensamt intresse för hela familjen. Pappa Silvio Wirth, mamma Jenny Magnusson med tvåårige Gottfrid
i famnen och på hästryggen femårige Justus. Saknas gör åttaårige Arn, som inte kommit hem från skolan ännu.
FOTO: VIAVINGA

Silvio Wirth i Mårdaklev utbildar i Natural horsemanship och jobbar med allt från inridningar till ”problemhästar”.

Horsemanship med glädje och fantasi

A

tt hantera
djur är inte
särskilt
märkvärdigt, tycker
Silvio.
– Men du måste visa ditt
ledarskap. Det är grunden
och den gäller för alla djur,
hästar, hundar, katter. Du
kan inte ha personalmöte
med hästar, då kommer du
ingen vart.
HÄSTEN INTE PROBLEMET
Medan Silvio leder ut en av
familjens quarterhästar till
paddocken, berättar han engagerat om sitt arbete.
– Det heter att jag arbetar
med problemhästar, men
i grund och
botten är
problemet
hur hästen han-

terats.
Det vanligaste, menar
Silvio, är att hästägaren inte
är observant i början.
– Småsaker som man inte
tänker på att det är hästen
som styr, förrän det blir problem. Hästar är benägna att
ta över.
BRA ATT TA HJÄLP
När hästen väl märkt att den
kan ta kommandot, är det
svårt att styra tillbaka.
– När hästen kommer hit,
får jag resultat ganska fort,
eftersom den inte träffat mig
förut. Det svåra är många
gånger att föra över mitt beteende till ägaren, eftersom
hästen känner igen och vet
att honom, ägaren, har jag
jagat bort förr!
Medan vi
pratar
har

Silvio suttit upp på Nala,
ett treårigt sto. Man skulle
kunna tro att en så ung häst
skulle vara lite tonårssprallig, men inte. Helt fogligt och
lugnt går den framåt, bakåt,
åt sidan, skrittar och travar,
utan att Silvio till synes gör
någonting.
– Om hästen känner lugn
och tycker det är roligt, är det
inte så svårt. Man får ha lite
fantasi i träningen.
OREGELBUNDET ÄR BRA
Något som Silvio menar också kan ställa till det i träningen, är fasta rutiner.
– De flesta jobbar på dagarna och hästen får kanske en
stund på kvällen. Att ha fasta rutiner gör att hästen blir
stressad när mönstret bryts. Det är bättre
att lära hästen en oregelbundenhet, att den
kan bli hämtad när som
helst och bindas upp
när som helst. Att få
in en rytm är inte alltid en fördel.
Ännu så länge
arbetar Silvio hos
sina kunder,
men håller på
att bygga upp
en träningsplats på familjens gård.

et jobb i hästbranschen, men
ekonomin är svår.

Du måste
visa ditt
ledarskap
SILVIO WIRTH

HÄSTINTRESSE REDAN SOM
LITEN
Hästar har alltid funnits i
Silvios liv. Pappa var med i kavalleriet i Schweiz och tävlade
i både hoppning och dressyr,
men Silvio fastnade tidigt för
westernridning.
– Som 13-åring jobbade jag
ihop till min egen westernsadel, pappa vägrade, skrattar han.
Som 17-åring reste han för
första gången till Montana
i USA och jobbade på ranch, och 2000 kom han till
Sverige.
– Jag började hjälpa folk
med hästar, hade uppvisningar i horsemanship och
byggde upp en gästranch
med uthyrning av stugor och
turridning. Det finns myck-

070-578 89 05 Stefan
072-528 24 89 Silvio

Mårdaklev
Följ oss på

under Åsebo Skog AB

ROBOT FÖR VAXNING AV
GRANPLANTOR
Resultatet blev en gammal
industrirobot, som byggdes
in i ett för ändamålet egenkomponerat system.

ANN-LOUISE KJELLNER

Välkommen till Klev

Åsebo Skog AB
Skogsvårdsarbeten
& plantförsäljning

FRÅN ULLARED TILL MÅRDAKLEV
För 10 år sedan träffade han
sin fru, Jenny Magnusson, och
för fyra år sedan, när Jennys
mamma ville flytta från sin
gård i Mårdaklev, bestämde
de sig för att ta över den.
– Här ser vi större möjligheter till utveckling än vi hade
på gården i Ullared.
Och nog är det utveckling på deras gård alltid.
Förutom att bygga upp
hästverksamheten, har de
utvecklat ett system för att
vaxa granplantor till skydd
mot snytbaggar.
– Jag jobbar i min svärfars
skogsföretag och att vaxa en
mindre mängd plantor för
hand är ok, men för större
volymer är det inget lönsamt alternativ.
På marknaden fanns inte
heller någon lösning på problemet.
– Så vi sa att vi får väl bygga något själva.

– Vi fick börja med en
snabbkurs i programmering.
I Sverige fanns inget företag som nappade, men
det gjorde däremot en av
Tysklands största plantskolor. En plantskola som redan
levererade en stor mängd
plantor till de svenska skogarna.
– Vi reste dit och byggde
upp roboten, när var det ...
2012?
Jenny skrattar och rättar
snabbt.
– Det var 2013, precis när
vi gift oss och istället för
bröllopsresa hamnade vi sex
veckor i en husvagn bakom
en plantskola!
Men det var det värt, konstaterar de båda.
– Första året vaxade vi
700 000 plantor, denna säsongen är vi uppe i cirka 3,3
miljoner.
Ja, och så har de storrenovering på gång i bostadshuset och Silvio har
börjat tävla med hästarna och idéerna är många.
– Men vi gör allt tillsammans, hela familjen, och lär
oss hela tiden nya saker. Det
är det som är så roligt!

Birgitta Ryberg

Mårdaklevs Hembygdsgård

Birgitta Ryberg 0705-222147

Försäljning i gammaldags lanthandel, Lokala hantverk,
Kvalitetsgodis och Vandringsstigar
Loppis och Museum

info@unicart.se
www.unicart.se

Öppettider: Sön 26/5-11/8 kl. 14-17 • Lör 6/7-3/8 kl. 14-17
Övrig tid tel: 070-56 89 930
Mårdaklevs Hembygdsförening
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Konstnär med hästar i fokus

MÅRDAKLEV 27

MÅRDAKLEV Att Birgitta Rybergs stora
intresse är hästar, behöver ingen som
besöker hennes ateljé Unic art tvivla på. Här
är det hästar överallt, men också mängder
av prisrosetter från tävlingar i sportkörning
med häst.

Hästintresset har alltid funnits hos Birgitta och så har
också skaparlusten.
– Förr målade jag mest,
men för tre år sedan började jag med keramik och det
föll sig naturligt att hästen
blev motivet.
Hästar i olika färger, alla
med eget utt ryck och personlighet. Någon rak och
stolt, en annan med mera
ödmjuk hållning eller busigt sprallig.

Här hittade hon också en

kundkrets att vända sig till.
– Hästintresset är väldigt stort och jag gör ganska ofta skulpturer på beställning, en del med tagel
från den egna hästen, eller
som pris i en tävling. Jag har
bland annat gjort priser till
ATG:s gala.
Birgitta använder flera
olika bränningstekniker.
Populärast är de hästar som
är rakubrända utomhus, vilket gör dem unika.
– Jag kan inte styra krackelingar eller färger. Det blir
som det blir och alla blir
olika.

Birgitta har inrett sin

ateljé i ett gammalt stall på
tomten och här samsas färdiga, halvfärdiga och nyss påbörjade hästar.
Mitt på golvet står ett hästhuvud av ansenlig storlek,
med man av färgpennor.
Men vad är den täckt med?

Avsågade färgpennor?
– Ja, det är färgpennor och
det var ett pilljobb! skrattar
Birgitta, och lägger till att
det blir nog bara en sådan.
Fast det vet man aldrig,
Birgitta gillar utmaningar.
Som med de båda skulpturerna utanför ateljén.
– Tänkte jag
skulle lära mig
att svetsa. Det
var roligt och
gick riktigt
hyfsat.
Och läraren
fanns nära till
hands, sambon
Bill Thoresson,
BIRGITTA RYBERG
som driver ett
företag inom
mekanik, men
som
hobby
också tillverkar smycken och
trädgårdsdekorationer.

Hästintresset
är väldigt
stort.

Ateljén har inga särskilda

I ateljén Unic art får Birgitta Rybergs hästar man av riktigt tagel, eller kanske en kaxigare variant med hästskosöm.

FOTO: VIAVINGA

öppettider.
– Jag är ju för det mesta här,
så ring mig bara på mobilen,
så öppnar jag för er.
I sommar tänker hon också fortsätta på ett annat projekt.
– Att inreda övervåningen
till utställning, för att få lite
mera plats här i ateljén.
Och sen kanske hon ger sig
i kast med sitt drömjobb - en
häst i naturlig storlek med en
människa på!
ANN-LOUISE KJELLNER

Några zebror får också plats i
flocken.

Ett enastående pilljobb, hästhuvudet täckt av sågade färgpennor.

Att svetsa och löda är en helt ny
genre för Birgitta.

FÖRSTÅR DU KINDBODIALEKTEN?

MÅRDAKLEV Naturreservatet i Klev, alldeles vid Klevs gästgiveri, har utökats från cirka sju hektar till 30, vilket gjort att ännu en
vandringsled kunnat iordningställas, berättar Kjell Börjesson, Västkuststifelsens
tillsynsman för reservatet.
– Den nya leden blir mellan två och tre
kilometer lång, vi har inte mätt den exakt
ännu, men den går upp på berget till gamla odlingsmarker, med rösen och spår efter torpställen med ekhagar längs vägen.
Lagom till sommaren kommer leden att
märkas ut med tydliga märken och skyltar
som berättar om omgivningen.
Den första, kortare leden, som går upp
till utsikten, är cirka en kilometer och där
kan man i ena riktningen välja att ta den
imponerande trätrappan, som slingrar
sig uppför berget.
Båda lederna har sin utgångspunkt vid
gästgiveriet och där finns också karta och
skyltställ med information om naturreservatet.
FOTO:JENNY MAGNUSSON

MÅRDAKLEV I boken ”Kindbodialekten lokalt från Mårdaklev”
(2001) upptecknar Axel Andersson och Folke Lindqvist gamla dialektord från Mårdaklev. Hur många kan du? Lösningar
finns upp och ned här bredvid!

070-687 26 38

4. Hivadon
5. Kröser
6. Kå’vet

7. Möe
8. Stikkelsebär

”Hôppas dä inte blir för kåvet i sômmer. Då blir en så
dolmeter, å hasponga bli så schwåra. Nä, en gohäli
sömmer, så en kan plocka möe kröser å stikkelsebär,
dä vôre hivadon!”

Nya vandringsleden går genom gamla
odlingsmarker och ekhagar.

FRISÖREN FÖR HELA FAMILJEN

Mårdaklevs klipp& hälsostuga
Drop-in tisdagar & torsdagar
mellan kl 10-14
Övrig tid: 0706-50 04 50
www.lifeandbody.se

1. Trött, slö, olustig
2. Trevlig
Motsatsen är ”uhälli”
3. Geting
4. Jättebra
5. Lingon
6. Kvalmigt
7. Mycket
8. Krusbär

SE EL

1. Dol’meter
2. Gohälli
3. Hasponge

Hittar du i Mårdaklev!

Handla som vanligt på lager och få hjälp av våra duktiga
vävkonsulenter. Passa på att handla stick- och virkgarner.
Välkommen att besöka
oss och bli inspirerad
i vårt nya visningsrum!

En hel del av Vartofta Garns
sortiment hittar du i butiken!

Öppetttider: Måndag-torsdag 10-17. Fredag 10-14.
Sommaröppet 24 juni-2 augusti kl 10-14.
Metarevägen 5, Mårdaklev Tel: 0325-322 90

FACIT

NY VANDRINGSLED I KLEV
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Familjeföretaget som bygger
för framtiden
ÖSTRA FRÖLUNDA Föräldrarna Karl-Erik och
Kia Berg, tillsammans med sönerna Johan
och Stefan, utgör ägarkvartetten i K-E Berg
skogsentreprenad AB. En verksamhet som
växer och nu bygger de ny verkstad.
Redan 1982 köpte Karl-Erik
sin första skogsmaskin och
blev ”sin egen”, med Kia som
ansvarig för administrationen.
Tio år senare bildades aktiebolaget och efter ytterligare tio år gick äldste sonen
Johan ut gymnasiet och gjorde pappa sällskap i skogsarbetet, efter att ha jobbat på
SKAB i ett halvår. Året därefter gjorde lillebror Stefan
samma sak.
Utöver familjen finns idag
sju anställda.
– Och alla utom två bor här
i Östra Frölunda, konstaterar
Karl-Erik.

Vi sitter runt köksbordet

hemma hos Karl-Erik och Kia
och just runt det här bordet
har många av företagets frågor diskuterats och beslutats under åren. Planering av
uppdrag, inköp av nya maskiner och förstås bygget av den
nya verkstaden.
– Den gamla är alldeles för
liten, säger Karl-Erik, dagens
maskiner är mycket större
och vi har också flera än förut.
Förutom de nio skogsmaskinerna finns en grävmaskin, en dumper och en
specialbyggd lastbil för att
flytta skogsmaskiner.
– Vi gör så mycket service
och reparationer vi kan själva, förklarar Johan, tills nya
verkstaden är klar, får vi göra
jobbet under bar himmel.

Företaget jobbar nästan

enbart för Derome skog.
– Det är svårt ibland med
prioriteringar om man har
många uppdragsgivare, säger Karl-Erik och fortsätter:
– Många markägare återkommer och ofta frågar de
Derome om det är samma

entreprenör som förra gången. Vi lär känna varandra och
vet hur markerna är där vi ska
jobba.

Några farhågor inför

framtiden finns inte.
– Nej, det ser positivt ut
framåt, skogråvaror är i ropet
och användningsområdena
ökar, det byggs mera i trä, flera textilier har trä som råvara och plasten fasas ut, säger
Johan och lägger till att jobben inte heller kan flyttas.
– Den skog vi har
här måste ju huggas
här.
Vad betyder vädret
för skogsarbetet?
– Förr hade vi rejäla vintrar med tjäle i
marken, minns KarlErik.
– Största utmaningen för oss är när
det är för blött, faller Stefan in, som det har varit
de senaste åren är det nästan
bättre att köra på sommaren,
när växtligheten drar vatten
ur markerna.
Fast förra året ställde förstås
brandrisken till det.
– Varken vi eller Derome
hade upplevt något liknande,
men vi fick utrusta oss med extra brandsläckare och spadar och ha brandvakt som
stannade kvar några timmar.
En annan förändring på
senare år är att avverkningssäsongerna i stort sett försvunnit, berättar Johan.
– Industrin tar inte hänsyn till väder, de vill alltid
ha sitt virke och det är en
stor utmaning för oss, eftersom markens bärighet
är det största bekymret i de
här trakterna.

Då hade jag en traktor,
kärra och vajer.
KARL-ERIK BERG

Grunden är gjuten, 24 x 10 meter och till anläggningen kommer
också att finnas en dieselstation och oljeavskiljare.

Karl-Erik Berg med en skogsmaskin modell äldre, som numera ingår i hans veteransamling.

Mycket är det som har för-

Stefan nickar instämmande.
– Jag trivs i skogen och intresset för skogen tror jag är
det viktigaste, att köra maskin kan man lära sig.
Detsamma gäller förstås

ändrats sedan Karl-Erik började jobba i skogen.
– Då hade jag en traktor,
kärra och vajer, ja vilken utveckling det har varit!
Men vad är det då som

Vi kan värme och vatten!
Falkenbergsvägen 1 Östra Frölunda
Anders 070-645 56 61

Karl-Erik Berg i mitten, flankerad av sönerna Johan och Stefan, vid den skotare som fanns
hemma den här dagen och som får sin service under bar himmel i väntan på nya verkstadshallen.
FOTO: VIAVINGA

lockar med skogen?
– Omväxlingen och friheten, säger Karl-Erik utan att
tveka, det kan krångla ibland,
man står med lera upp över
öronen och vill gå hem. Men
man glömmer fort!

för Johan också.
– Även om jag nog har lite
mera maskinintresse.
Och det är ju inte dumt, nu
med nya verkstaden.
ANN-LOUISE KJELLNER

Östra Frölunda
Skogstransporter

Mikael & Nicklas
070-213 05 55
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Samla cykeldelar på
ekomuseum
EKOMUSEUM I sommar ordnar Eko-

museum Nedre Ätradalen en tävling
där man kan vinna en elcykel. I Trivselbygdens område ingår besöksmål i
Östra Frölunda, Älvsered och Kalv.
Från tidig sommar till mitten av augusti
kan vi räkna med att det dyker upp sökande
cyklister som letar efter cykeldelar!
Letar efter cykeldelar kanske låter lite
mystiskt och behöver kanske förklaras lite
mer. Så här ligger det till: Ekomuseum nedre
Ätradalen har utlyst en tävling för att visa upp
Ekomuseets besöksmål och därmed höja besöksfrekvensen.

hållare, framlykta och baklykta. Det finns
även jokrar, som kan ersätta valfri cykeldel.

Vi är måna
om din trygghet!

De besöksmål som ingår i tävlingen är märkta med en cykelsymbol i
Ekomuseums broschyr. I Trivselbygden
är det Joarsbo Naturprodukter, Kalv,
Ulvanstorp Tunnbrödsbod, Älvsered samt
Förläggargården Lerbäcksbyn, Östra
Frölunda, som ingår.
Tävlingen pågår 15 april–15 augusti.
Tävlingssvaren lämnas till Ulvanstorp senast
den 25 augusti. Deltagarna rekommenderas
att kontrollera om besöksmålen har öppet inför planerat besök.
Mer info finns på hemsidan ekomseum.com

Tävlingen går ut på att samla bilder på cy-

keldelar till en komplett cykel för att delta i
utlottningen av en elcykel. Dessutom kan man
vinna ett 30-tal fina priser från Ekomuseets
besöksmåls hantverkare, medlemmar och
från flera andra sponsorer.
En komplett cykel består av sju olika cykeldelar: ram, framhjul, bakhjul, styre, paket-

SVEN-ÅKE GOTTHARDSSON

...rekommenderas
att kontrollera om
besöksmålen har
öppet.

Låt oss se över dina försäkringar,
så du kan sova gott om natten!
Ring någon av oss privatrådgivare så träffas vi.
0325-327 00 – Lena Karlsson och Anders Hjort

I Ekomuseum Nedre Ätradalen ingår 89 olika
besöksmål. De som ingår i tävlingen är märkta
med en cykelsymbol i Ekomuseums broschyr.
FOTO: EKOMUSEUM NEDRE ÄTRADALEN

Är ditt hus rustat
för det nya klimatet?
Kom in till din Flügger färgbutik och få veta mer om Flügger* Wood Tex
och det nya Flügger Extreme Weather Technology (EWT) System.

Täcklasyr

10 liter. Rek. pris 2.299:-

VÅR VISION.
Kinds Elteknik ska vara en av världens ledande tillverkare
och underleverantörer av styrutrustning för hissar.
Detta genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster
till ett konkurrenskraftigt pris.

Från. 1.494:-

Sommarpriser

Oljefärg

10 liter. Rek. pris 2.449:Från. 1.592:-

KÄNNER DU DIG TRÄFFAD?

Vi har alltid plats för ambitiösa människor som vill framåt!
kontakta Andreas på andreas@kindel.se

Utegrund

10 liter. Rek. pris 1.999:Från. 1.299:-

Semesterstängt vecka 28-31.

Telefon: +46 (0) 325-18700
Isabergsv. 11 | 51263 Östra Frölunda | SWEDEN
E-Mail: info@kindel.se

Falkenbergsvägen 30, ÖSTRA FRÖLUNDA · 0325-303 76
Öppet: Mån-Tors 16-18 · Fre-Sön stängt

TRIVSELBYGDEN tidning 2019

30 ÖSTRA FRÖLUNDA

VISSTE DU ATT?
… Frölunda enligt Kungliga Ortnamnskommittén
omnämns redan 1402. Orten anses ha fått sitt
namn efter gudarna Frö och Fröja.
1886 fick Frölunda tillägget ”Östra”, för att skilja
orten från Västra Frölunda, Göteborg.
KÄLLA: ÖSTRA FRÖLUNDA – EN BYGD I ÄTRADALEN

Fr v Jimmy Larsson Hedström, Ibrahim Hassan och Lukas Abrahamsson är tre av de ungdomar som är flitiga besökare i gymmet.

Årets tema är ”Bilar - gärna cabbar”, men alla som vill visa upp
något veteranfordon är välkomna.

MOTORVETERANERNA
ORDNAR NY VETERANTRÄFF
ÖSTRA FRÖLUNDA Föreningen Kinds motorveteraner anordnar även i år sin
uppskattade veteranträff i
Östra Frölunda. Årets träff
anordnas lördagen den 7
september.
I år är temat ”Bilar - gärna cabbar”, men som vanligt kan man få se fordon
och maskiner av alla de slag.
Det kommer också att bli en
bakluckeloppis, med såväl
veteran, loppis som nyproducerat.
– Vi har en bra plats, en
åker utanför samhället, som
vi har ett avtal med kommunen om. Vi sköter den, mot
att vi får ha vår träff där. Nu
har vi just skrivit på ett nytt
treårskontrakt, så vi håller på
i alla fall några år till, säger Bo
Persson, kassör i föreningen.

Bosse aviserar redan nu att
nästa års veteranträff blir något extra.
– Då får vi hitta på något
riktigt stort!

Det kommer att bli fler till-

fällen att se motorveteranernas fordon i sommar. I juni är
det speciellt mycket på gång.
Då medverkar de först på
motordagen i Ambjörnarp,
den 1 juni, för att sedan arrangera Motorhistoriska dagen, den 6 juni, med start
från Svenljunga torg, en balvagnsrunda från Skäremo
Olofsborg, Håcksvik. den 15
juni, samt det traditionella midsommardagsrallyt i
Holsljunga den 22 juni.
– Alla är välkomna till våra
evenemang, medlem som
icke medlem!

Nästa år är det tioårsjubileum för föreningen, och

FOTO:KATARINA JOHANSSON

Ideella krafter fixade ortens gym

ÖSTRA FRÖLUNDA I det lilla samhället med dryga 300 invånare finns
varken butik, kiosk eller bankomat, men väl ett livaktigt medborgarhus som också rymmer ett synnerligen välutrustat gym.

Det var när intresset för idrottsför-

eningens ledarledda gympapass sjönk,
som tanken på ett gym växte fram.
Sofia Hidendahl är en av dem som är
med och håller i verksamheten.
– Idrottsföreningen ställde sin klubblokal till förfogande och köpte in ett begagnat gym. Sedan har vi ansökt om och
fått pengar från Sparbanksstiftelsen
Sjuhärad och Folkhälsorådet, så vi har
kunnat både köpa till flera redskap och
byta ut en del gamla.

Lokalen är liten, träningsmaskiner-

na står tätt, styrkemaskiner, löpmaskin,
crosstrainer, spinningcyklar, träningsbänkar, vikter från 0,5 till 40 kilo, pilatesbollar och hantlar, för att nämna
en del. Och så den senast inköpta pec
deck-maskinen för bröst och skuldror
förstås.
– Det blir lite trångt, vi vill ju få plats
med så mycket som möjligt. Framför
allt med redskap som passar för alla
åldrar, från ungdomar till pensionä-

rer, men även de som behöver träna för
rehabilitering.

Bredden bland medlemmarna har
man lyckats väl med.
– Idag har vi medlemmar i alla åldrar,
från 15 år till 82! De äldre kommer ofta
hit i grupp och tränar tillsammans.
Att gymmet vuxit och idag har 108
medlemmar, tror Sofia beror på att det
blivit så populärt att träna, men även
på den låga avgiften.
– 550 kronor per år, vi vill ju att alla
ska ha råd.
Några av de yngsta medlemmarna,
tre killar i 15-årsåldern, tränar i lokalen just nu.
– Vi är här fyra gånger i veckan och
här finns allt vi behöver för att styrketräna, säger Jimmy Larsson Hedström.
– Om inte det här gymmet funnits, ja,
då hade vi fått åka till Svenljunga och
dit är det två mil.

– Det är ju så att vi tanter är duktiga
på att städa och vi är några stycken som
tar hand om den delen. Annars är medlemmarna duktiga på att själva hålla
ordning och reda i lokalen.
ANN-LOUISE KJELLNER

Att locka så många som möjligt att an-

vända gymmet på orten, ger en gynnsam spiraleffekt.
– Ju större medlemsintäkter vi får, desto mera kan vi utveckla gymmet och
nu har vi kommit dithän att vi kan byta
ut, eller köpa något nytt, varje år.
Och den dagliga skötseln då?
Sofia skrattar.

Sofia Hidendahl är en av de ideella
krafter som håller i gymmet.

Smålandsstaket
Från 200:-/m
Finns även med vidjor

Telefon 0325-300 90 • www.juneborgs-stangsel.nu

Mölneby

Utför entreprenadarbeten

VI TAR HAND
OM DIN SKOG

Skogsbilvägar • Enskilda avlopp m.m.

Behöver du hjälp? Kontakta Staffan, 0706-88 51 91
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Byn gick samman och
räddade macken
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ÄLEKULLA När framtiden för Älekullas
mack var hotad slöt byborna upp. För att
rädda macken, och därmed också byns affär, bidrog de cirka 350 invånarna med nära
300 000 kronor i gåvor och insatser.
På grund av att ett vattenskyddsområde bildats i byn
ställdes år 2015 krav på att
affären skulle installera en
oljeavskiljare och spillplatta, samt lyfta upp tankarna
och lägga dem i betongkasuner ovan jord.
Kasunerna fick man dispens med till år 2022, men
oljeavskiljaren måste man
ordna med redan under 2018.

Samhällsföreningen,

som driver affären, anser att
informationen från Marks
kommun varit bristfällig.
En skrivelse om att det planerades för ett vattenskyddsområde skickades ut redan
2012, men där nämndes inget om konsekvenserna för
affären, vilket medförde att
inga åtgärder påbörjades då.
När beskedet väl kom var det
kort om tid att ordna finansiering. Och det var mycket
pengar som skulle fram.
– Projektet skulle kosta
900 000 kronor, berättar
Bengt Jansson, ordförande i
samhällsföreningen.

Föreningen stod nu inför

ett stort dilemma: Om man
inte kunde ordna finansieringen skulle man bli tvungen att plocka bort macken,
och då skulle föreningen bli
tvungna att sanera marken
– vilket också är en kostsam
historia.
– Vi hade inte pengar till
det, och i så fall hade vi blivit tvungna att sätta affären i konkurs. Då övergår saneringsansvaret på
kommunen.

Men Bengt Jansson och

Benny Larsson, även han med
i samhällsföreningen, bildade tillsammans med sina

fruar, Gittan och Kicki, en
projektgrupp för att försöka
hitta en lösning.
De sökte EU-bidrag på
hälften av summan, och fick
det beviljat.
– Vi passade på att sätta
upp en laddstation för elbilar. Det visade på en utveckling, och bidrog till att vi fick
bidraget.

Därmed återstod ändå
nästan en halv miljon.
Projektgruppen kallade då
till ett stormöte i bygdegården, där man berättade om
förutsättningarna, och bad
om gåvor och insatser från
byborna. Gensvaret blev
enormt.
– Insamlingen gick så
mycket bättre än vi trodde. Folk köpte insatser
för 155 800 kronor, och vi
fick 141 946 kronor i gåvor. Dessutom bidrog byalaget med 200 000 kronor.
Vi trodde oss kunna samla ihop pengarna till oljeavskiljare och spillplatta, men
i och med att det gick så bra
att få ihop pengar tog styrelsen beslut på att byta bränsletankarna samtidigt. Då står
vi inte inför det problemet
år 2022!
Bengt och Benny är impo-

nerade av hur byborna ställt
upp.
– Vi är väldigt glada över
att Älekullaborna är så givmilda, säger Benny.
Förutom gåvor och insatser har också några av ortens
företag gått in med olika former av sponsring, och företaget Oljeshejkerna Johnsson,
som levererar bränslet till
macken, bidrog med bensinpump, kortpelare och
tak till macken.

Bengt Jansson och Benny Larsson från samhällsföreningen gläds med affärsföreståndaren Karin Bergqvist över att frågan med
macken är löst.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

I höstas genomfördes

arbetena på macken, och
snabbt gick det. Mindre
än en månad var macken
stängd.
– Vi fick tips från
Oljeshejkerna om ett företag som var både duktiga och
humana i prissättningen, S
& M Trading, från Rejmyre.
De gjorde ett alldeles fantastiskt arbete, säger Bengt och
Benny.
Den 10 oktober var det nyöppning, med invigningstal av kommunchef Mats
Lilienberg.
– Vi är tacksamma för att
han ville inviga macken,
han har stöttat oss under
resans gång.

Vi är väldigt
glada över
att Älekullaborna är så
givmilda.
BENNY LARSSON

Bränsleförsörjningen
är
tryggad för lång tid framåt,
i samband med att macken
nyöppnades skrev samhällsföreningen ett 25-årigt avtal
med Oljeshejkerna.
I samband med samhälls-

föreningens årsstämma redovisades projektet.
– Den totala investeringen
blev 1,2 miljoner, varav föreningen fick lägga till 748 kronor säger Bengt.

Efter ett långvarigt och

ofta motigt arbete, med
många
myndighetskontakter, kan nu projektgruppen luta sig tillbaka, nöjda
med att de vann kampen för
macken.
– Vi hoppas invånarna
uppskattar det genom att
tanka och handla i affären.

Karin Bergqvist, föreståndare för affären, är
glad över att projektgrup-

pens engagemang och
Älekullabornas givmildhet
gjort det möjligt för affären
att leva kvar.
– Det är helt fantastiskt, att
så många bidragit visar att
man bryr sig om affären och
vill ha den kvar.
Det finns dock fler utmaningar, om än inte av så allvarligt slag som den med
macken.
– Vår utmaning nu är att vi
är så trångbodda. Vi försöker
ha ett brett sortiment, för det
vill kunderna ha, men det är
tungarbetat. Så nu drömmer
vi om en utbyggnad!
KATARINA JOHANSSON

Välkommen till

Bocksås eko

ÄLEKULLA LIVS
ICA Nära

Öppet: Vard 9–18 • lörd 9–13

0320 - 500 77
Vi har laddstolpe för elbil
Ombud för:

Vi ser hellre långa
kundrelationer,
än snabba pengar.
Mattias • 076-028 77 12

Följ oss på

www.karelyckebygg.se
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VISSTE DU ATT?
... stortjuven Olof Olsson
Österberg, som på
1830-talet härjade i bygderna, en gång gömde sig
i Älekulla kyrka?
Där låg han gömd i ett
utrymme ovanför innertaket och hörde hur församlingen planerade en
skallgång efter honom,
och kunde på så sätt lätt
hålla sig undan.

Jag kunde
inte låta
den här
chansen gå
förbi.

FOTO:KATARINA JOHANSSON

Stenplockning på en av Hjältaljungas åkrar. Till höger Mikael Mild , till vänster Jörgen Larsson och
Tilda Åstrand som är anställda på hans nya företag,.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

FIBERNÄTET FÄRDIGBYGGT
ÄLEKULLA Älekullas fibernät är färdigbyggt. Av 207 möjliga
fastigheter har 179 anslutit sig.
– Det vi har kvar att göra är några markavtal, sedan går vi
in i ett förvaltningsskede, säger Bengt Jansson, ordförande
i Älekulla Fiber, som är nöjd med att nätet visat sig vara väldigt driftssäkert.
Medlemmarna hade bestämt ett tak för kostnaden på
25 000 kronor per anslutning, men på föreningsstämman
den 20 maj fick man det glada beskedet att kostnaden blev
lägre än väntat.

Mickes Maskin
utför bl.a.:
• Husdränering • Avlopp
• Sprängning/simplex
• Grundarbeten
• Utför även kranjobb

Mikael Larsson, Älekulla, 076-021 50 01

Ny- om- & tillbyggnad
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Vi fortsätter vår kartläggning av vackra
platser som är tillgängliga för alla!
Tipsa oss om platser vi inte får missa!
jenny@trivab.se
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MIKAEL MILD

Mikael satsar på lantbruket
Mjölkgård blir komplement till köttproduktion
ÄLEKULLA Mikael Mild, som bedriver produktion av ekologiskt nötkött på Bocksås
i Älekulla, arrenderar sedan i våras också
mjölkgården Hjältaljunga i närbelägna
Kungsäter.
– Jag var redo för nya utmaningar, jag är
inte typen som stannar upp, säger han.
På Bocksås har Mikael och
hans fru Sara cirka 100
köttdjur, främst av raserna
Simmental och Charolais.
– Vi köper även in kalvar
från tre gårdar som vi har ett
samarbete med. I och med
att gårdarna ligger i närområdet, och vi inte köper in foder utifrån, blir det verkligen
ett närproducerat kött.
Sedan 2011 säljer Bocksås
Eko sitt kött direkt till kund.
Dels kan kunderna beställa direkt, dels säljer man via
Älekulla livs och Ica Kvantum
i Skene. En nyhet är att man
också börjat leverera till ett
företag som satsar på matkassar med mat producerad
i Sjuhärad.
– Det har rullat på bra, förra
året sålde vi 40-45 djur under
eget varumärke.
Marknaden för ekologiskt
och närproducerat är sta-

bil men relativt liten, säger
Mikael.
– Det fanns en tanke på att
bygga något större och satsa
mer på försäljning, men jag
vågar inte riktigt. Det känns
bättre att göra så här, att ha
det som en gren i verksamheten.

Mikael är femte generationen på Bocksås. Han
tog över gården redan som
20-åring, när hans far skadades allvarligt i en olycka.
– Hur tråkiga de omständigheterna än var så gör
det att jag har 15 års erfarenhet av att driva gård, redan
vid 35 års ålder. Jag känner
mig ganska stark och vet vad
jag klarar, och nu var jag redo
för nya utmaningar.
Tankarna på att utveckla

verksamheten på något sätt

har funnits länge.
– Dels hade jag tanken att
köpa till någon mer enhet
för att få lite bättre odlingsmöjligheter. Dels har det vuxit fram att det vore roligt att
testa det här med mjölkkor.
När möjligheten kom
att
arrendera
gården
Hjältaljunga i Kungsäter
sammanföll båda dessa bitar.
– Det var ett ställe jag haft
kontakt med i många år, och
en riktigt fin enhet. Jag kunde inte låta den här chansen
gå förbi.

För ett och ett halvt år sedan
tog Mikael in Tilda Åstrand
från Älvsered som hjälp i
verksamheten på Bocksås.
– Vi har väl haft lite överkapacitet i Bocksås, men jag
ville känna på hur det var att
ha anställda. Hade jag både
skaffat en verksamhet till,
och blivit arbetsgivare samtidigt, så hade det nog blivit
lite för mycket.
Nu är både Tilda och
kungsätersbon
Jörgen
Larsson, som redan tidigare
arbetat på Hjältaljunga, anställda på mjölkgården. Även
gårdens ägare, Eva Svensson,
är anställd i driften. Såhär i

uppstarten är Mikael med i
den dagliga verksamheten
även i Hjältaljunga.
– Med tiden kommer jag
nog att landa i en roll där jag
inte är med så mycket i den
praktiska driften, utan mer
ser till att allt fungerar.

En del synergieffekter kan

det bli, som att man kan använda maskinparken på
båda gårdarna.
– Men arealmässigt blir
det inte så mycket, så det
blir inte en utökning av köttproduktionen som jag först
tänkte.
Nu driver Mikael Hjältaljunga som ett eget företag,
vid sidan av Bocksås Eko.
– Jag får utvärdera mjölkproduktionen, och sedan får
vi se vad som händer.
Kanske blir det en satsning på enbart köttproduktion på sikt, kanske
en kombinerad kött- och
mjölkproduktion i samma
besättning.
– Man kanske kan använda
ett djurmaterial som är lite
av båda.

KATARINA JOHANSSON

DAHLIADAGAR I LUNDENS TRÄDGÅRD
ÄLEKULLA För femte året bjuder LarsHåkan Hansson och Lena Ferm Hansson
in till dahliadagar i Lundens trädgård. I
år har de inte mindre än 200 olika sorters dahlior att visa upp.
Dahliadagarna hålls vid tre tillfällen,
söndag den 25 augusti , torsdag den 29
augusti och lördag den 8 september.
– På söndagarna har vi fikaservering
och på torsdagen kommer vi att servera soppa, berättar Lars-Håkan Hansson.
Nytt för året är att Lena och LarsHåkan planterat en rabatt i form av en

regnbågsflagga.
– Vi kommer också att liksom förra
året ha långa rader av dahlior vid landsvägen, det blev ganska dekorativt.
Dessutom kommer det att bli en utställning av broderade bonader med
ordspråk.
– Vi har haft några bonader tidigare,
och det har varit många som pratat om
dem vid fikaborden, så i år har vi tänkt
ha med fler. Är det någon som har en
bonad man vill visa får man gärna höra
av sig till oss!
FOTO:SIW IVARSSON

Arnoldssons
rnoldssons
Skogstjänst
Skogstjänst

- Beståndsgående gallring

Jan-Olof: 070-374 99 59

Andreas: 076-017 76 35

Lars-Håkan Hansson och Lena Ferm
Hansson visar upp sina dahlior vid tre tillfällen i sommar.

DAHLIOR

Välkomna till oss söndagarna
25/8 och 8/9 kl. 14-17
samt torsdag 29/8 kl. 18-21

Entré • Kaffeservering
www.lundenstradgard.webs.com

Lundens trädgård
Älekulla 0703-36 98 06
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Mjöbäcks
Spa
delar ut ﬁn rbank
a priser!

Trivselbygdens KORSORD
De ljusgröna rutorna bildar alla Trivselbygdens ortsnamn och de mörkgröna ramarna bildar ett ord. Vilket är ordet?
Mejla in rätt svar till: lena.karlsson@mjobackssparbank.se eller skicka per post till: Mjöbäcks Sparbank, att. Lena Karlsson, Box 4025, 512 60 Överlida.
Senast 31 augusti 2019 vill vi ha ditt svar för att du ska vara med i utlottning av vinsterna.

Nu kommer nya turistbroschyren
TRIVSELBYGDEN Trivselbygdens ut-

vecklingsbolag, Trivab, har tagit
fram en ny utgåva av sin turistbroschyr, ”Upptäck Trivselbygden”.
Här kan man läsa om allt från
badplatser och sevärdheter till
boenden och butiker i bygden.

– I den nya broschyren lyfter vi ännu
mer det som är områdets styrkor, säger Jenny Magnusson, trivselbygdsutvecklare på Trivab.
Exempel på detta är badplatser,
vandringsleder och fiske. Det finns också beskrivningar av områdets sevärdheter, samt information om bland annat boenden, caféer, butiker och kyrkor
i Trivselbygdens tio orter.

Detta är tredje utgåvan av turistbroschyren. Den första kom ut 2016,

och sedan kom en ny år 2018. Den senare fanns även på engelska: ”Discover
Trivselbygden” och på tyska ”Entdecke
Trivselbygden”.
Även årets utgåva finns med engelsk
och tysk text.

TRIVSELBYGDEN Varje sommar får sex ungdomar från
Svenljunga och Tranemo
kommuner ett annorlunda
sommarjobb. Som sommarmusikanter åker de runt och
uppträder på allt från äldreboenden till förskolor, samt
gör ett antal framträdanden
för allmänheten runt om i
Kind.
Musikanterna kommer
att dyka upp på olika platser i Trivselbygden, bland
annat kommer de att besö-

Årets broschyr innehåller också fler

foton från området.
– Jag har efterlyst och fått in många bilder. Målet är att bara ha med bilder från
Trivselbygden, säger Jenny.
Broschyren kan man hitta på turistbyråer, info points och i butiker, samt
hos företag verksamma inom besöksnäringen.
– Byalagen kommer att kunna hämta exemplar av den svenska upplagan på
Mjöbäcks Sparbank från den 23 maj, när
de samtidigt hämtar upp den rykande
färska ”Trivselbygdens tidning”.
KATARINA JOHANSSON

SOMMARMUSIKANTERNA
BESÖKER TRIVSELBYGDEN

Jenny Magnusson, trivselbygdsutvecklare
på Trivab, jobbar med besöksnäring och
turism, bland annat genom att ta fram en
ny turistbroschyr för Trivselbygden.
FOTO: VIAVINGA

Årets sommarmusikanter är
Tilda Klavborn, Clara Karlsson,
Hanna Björkman, Victor
Persson och Axel Theorin.
Saknas på bilden gör Noak
Runbjörk Remstam.

ka Holsljunga camping och
Överlida kyrka. Spelschemat
för sommaren är i skrivande
stund inte spikat, men från
början av juni kommer det
att gå att hitta på svenljunga.
se. FOTO:ANNELI RINGDAHL EGBO
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ÖXABÄCK I Öxabäck råder det ingen tvekan om att det är innebandy som gäller.
Sporten engagerar unga som gamla, och ger både gemenskap och många skratt.
Öxabäcks herrlag var dessutom bäst i sin serie i år.

Sporten som skapar glädje i byn

A

nna Sommer,
ordförande
för innebandyklubben
Tygriket 99,
visar runt i lokalerna för Öxabäcks egen
idrottshall. Här fylls nästan
varenda halltid av innebandy, och sporten har blivit en
självklar del av fritiden för
många av de som bor i byn.
Innebandy spelas av såväl
barn som vuxna här, men engagerar även många som inte
själva spelar.
– Allt det här fungerar
tack vare våra eldsjälar, säger Anna.
Hon nämner allt från att
hålla kiosken öppen till att
städa eller ha med sig musikutrustning som sätt att bidra till klubben och lagandan utan att själv vara med
och spela.
Anna menar också att det
kan finnas fördelar med det
begränsade utbudet som
finns på landsbygden.
– Många engagerar sig i
samma saker här. När det
är kvalmatch kommer hela
byn och tittar och det ger
både sammanhållning och
gemenskap.
FAMILJÄR KÄNSLA
Ibland behöver de till och
med hyra den lite större hallen i Kinna istället för att de
helt enkelt inte får plats när
det är stora matcher på gång.
När matcherna hålls hemma i Öxabäck brukar de besökande lagen uppskatta den
varma och familjära känslan

i sättet som klubben drivs på.
– Det är inte sällan som folk
blir förvånade över att vi serverar kaffet i vanliga porslinsmuggar. Bara en sådan sak!
HJÄLPS ÅT NÄR DET BEHÖVS
Anna berättar om gången
då Öxabäcks idrottshall inte
gick att använda på ett tag
och deras spelare fick åka till
bland annat Kinna och Fritsla
och träna istället. Trots att det
egentligen är Öxabäcks motståndarlag som tränar i dessa
hallar så var det en självklarhet för dem att ge Öxabäcks
lag några halltider så att de
kunde hålla igång sin träning.
– Även om vi tävlar mot
varandra när det är match så
hjälps vi alltid åt när det behövs, säger Anna.
SKAPAR BROAR
Damlaget och ett
av pojklagen är
också en sammanslagning av folk
från flera orter då
de annars skulle bli
för få spelare. Anna
säger att det absolut finns fördelar
med detta, och att
det skapar naturliga broar mellan orterna.
Hon anser också att olika
samarbeten förbättrar sammanhållningen mellan byarna i stort och att detta ger bra
förutsättningar för att klara
eventuella kriser i samhället
bättre. Kan man samarbeta
kring innebandy så kan man

Allt fungerar tack vare
våra eldsjälar.
ANNA SOMMER

även göra det när det gäller
andra saker.
BANAT VÄG FÖR KVINNOR
Även om Öxabäck nu behöver ta hjälp av grannbyarna
för att få ihop ett damlag så
har byn ändå varit en av de

Innebandyn är en populär sport även för de lite yngre.
mest drivande i att kvinnor
ska få hålla på med sport.
Öxabäcks damlag i fotboll var pionjärer på 60-talet – något som banat väg för
kvinnor även i andra sporter,
exempelvis innebandy.
Varför byn skiftat från fot-

boll till innebandy har Anna
Sommer dock inget klart svar
på. Kanske är det viktigaste
heller inte exakt vilken sport
det blir.
– Lagsporter i allmänhet
hjälper folk att bygga varandra. Man stöttar varandra och

FOTO: MAX WERDELIN

det är viktigt att ha en positiv
anda i laget.
ALLA FÅR VARA MED
Hon tror även att innebandyn och laget kan väga upp
för andra svårigheter i livet.
Är skolan jobbig så blir det

Antikhuset i Öxabäck
Specialsnickerier
Specialsnickerier
Vävstolar •
• Tillbehör
Vävstolar
Tillbehör
5119595Öxabäck
Öxabäck ••Tel.
52 52
511
Tel.0320-590
0320-590
www.akssnickeri.se
www.akssnickeri.se

3å2
r

19

r

firar 32 å
Vi

87-2019

Dockutställning • Museum om Öxabäcks
damlag • Försäljning av möbler och kuriosa
Öppettider: Lördagar 11–15
Juli-augusti: Fredagar 11-18, lördagar 11-15
Överlidavägen 13, Öxabäck • www.antikhuset.org
0320-593 10, 070-519 42 81, 070-254 49 03

Vi hjälper företagare med
bokföring, administration
Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning
och deklarationer

Vedmaskiner — Motorsåg — Stängselutrustning

www.LT-Lantbruksteknik.se
Tel. 0320 - 590
17 alt. 070 – 374

installationer

AB
Följ & gilla oss
på Facebook

LANTBRUKSTEKNIK
99 74

Tel.n0320
- 590
17 alt.
070 - 374
Bruno Henrikso
Kärra
Nedre
ÖXABÄC
K 99 74

EL

Larm – Passage
Tele – Datanät
Antenn – Parabol
Ljud – Bild

Vi kan också sköta din fakturering och betalning av
fakturor. Genom personlig service hittar vi lösningarna för dig!
Välkommen att besöka oss för mer information!

LANTBRUKSTEKNIK

LANTBR
BrunoUKS
Henrikson,TEK
ÖXABÄCKNIK

Mån-fre 9-21, Lör 10-21, Sön 10-19 • 0320-59010

!

Robotgräsklippare - Motorsågar
Vedklyvar - Stängselutrustning

ÖXABÄCK

Bruno Henrikson Kärra Nedre ÖXABÄCK
Tel. 0320 - 590 17 alt. 070 – 374 99 74

www.svans.se | info@svans.se | Tel 0320-590 70
Överlidavägen 5, 511 95 Öxabäck

Martin Nyman 072-308 39 00 • Martin Olsson 072-308 49 00
info@elteknikab.eu
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KVB
KUNGSBACKA VILLABYGGEN AB

Herrlaget spelar i division 2. På bilden som är från senaste säsongen, ser man att det är mycket publik på matcherna.

Öxabäck • 070-217 67 65

FOTO: CHRISTER HANSSON

MJÖBÄCKS SPARBANKS

FOTBOLLSTURNERING
Deltagande lag BK Viljan,
Högvads BK, Torestorp/Älekulla FF
och Öxabäcks IF.
PRISER: 1:a 12.000:- · 2:a 11.000:3:a 10.000:- · 4:a 9.000:-

Damlaget spelar i division 1, bilden är från säsongen 17/18.

Anna Sommer är ordförande i Tygriket 99.

FOTO: CLARA LARSSON

FOTO: CHRISTER HANSSON

ännu mer betydelsefullt att
ha en fritidsaktivitet som
känns kul och ger både energi och nya vänner.
Anna berättar också att
innebandyn var en perfekt
inkörsport till gemenskapen

i byn för både henne och hennes familj.
– Jag kände nästan ingen
här när jag flyttade hit för
fem år sedan. Nu känner jag
nästan alla tack vare innebandyn.

HULTABERGS
LANTBRUKSTJÄNST

Hon berättar att familjen
mottogs väldigt bra av byn
och att innebandytränarna
varit helt fantastiska i att ta
hand om barnen.
– De ser alla barn och de vill
så väl, säger Anna om tränarna.

I Öxabäck finns heller ingen
kötid för att börja spela.
– Vill man börja träna så får
man och alla får vara med!
CLARA LARSSON

Mark & grundarbeten

Entreprenadjobb/lantbruk
Köper och säljer lantbruksmaskiner
070-718 93 38

TID

LAG

PLAN

10.00 Öxabäck IF – BK Viljan
Högvads BK (1 straff) – Torestorp/Älekulla FF

A
B

11.00 Högvads BK – Öxabäcks IF
Torestorp/Älekulla FF – BK Viljan (1 straff)

A
B

12.00 Torestorp/Älekulla FF – Öxabäcks IF (1 straff)
BK Viljan – Högvads BK

A
B

Matchtid 2x20 min. 1 straff för
varje lägre division. Vid lika poäng,
målskillnad. Vid lika: 3 straffar
därefter 1 och 1 straff.

TÄVLING FÖR
SUPPORTRAR!

morkhult@gmail.com

Vi välkomnar alla fiskeentusiaster
till en förstklassig naturupplevelse!
Vackert strövområde intill
med fina grillmöjligheter.
www.stockasjoarna.se

Lördag 3 augusti 2019
Hagavallen, Öxabäck

tb@tbschakt.se • 0703-29 29 42

Öxabäcks
Fotvård

i nya handikappanpassade
lokaler.

Överlidavägen 5

vaxning & öronhåltagning
Även hembesök
073-042 17 69

I pausen mellan matcherna
har vi tävling för supportrar,
4 st uttagna från
vardera förening.
Priser 2.000:-, 1.000:och 2x500:- tillfaller
respektive förening.

Kiosken är öppen under hela turneringen!

Gratis entré - välkomna!
Öxabäcks IF i samarbete med
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Man kanske inte alltid
behöver ha det nyaste.
HANNA KARLSSON, MJÖBÄCKS SPARBANK

Vad kostar egentligen mest, ett mjölkpaket eller en biobiljett?

FOTO: MJÖBÄCKS SPARBANK

Skolturné med ekonomifokus

TRIVSELBYGDEN
Under
våren har Mjöbäcks
Sparbank besökt Trivselbygdens skolor för att
tala om ekonomi med
mellanstadieeleverna.
Bland annat har man talat
om om varför man behöver en bank, vad banken kan

hjälpa till med och vad som
är viktigt att tänka på vid användning av banktjänster.
– Vi pratar också om vad
som händer på spel och sociala medier, där bedrägerierna
ökar, säger Hanna Karlsson
på Mjöbäcks Sparbank, som
hållit i skolbesöken.
– Bedrägerierna har krupit
ner i åldrarna, och vi vill vär-

na barnen från det, säger
Camilla Persson, som även
hon medverkat vid några av
skolbesöken.

Störst fokus vid skolbesöken har legat på en gruppövning som ska öka elevernas
kunskap om olika kostnader
i deras och familjens vardag.
– Vi har haft med oss en

kostnadsstege där eleverna får placera ut bilder på
bland annat mjölkpaket, en
tröja, en resa och en bil, från
billigast till dyrast, berättar
Hanna.
Utplaceringen har lett till
bra diskussioner, säger hon.
– Eleverna har varit väldigt engagerade, och de flesta grupper kom fram till att

det beror på vad man köper:
Är det en märkeströja eller
inte? Är bilen begagnad eller ny?

Tanken med kostnadsste-

gen är att eleverna ska bli mer
kostnadsmedvetna.
– Vi pratar om att man har
en inkomst, och att den ska
räcka. Man kanske inte alltid

behöver ha det nyaste.
Med den nya tidens betalningsmedel är det svårare att
ha koll på ekonomin, säger
Hanna och Camilla.
– Man ser ju inte så mycket
kontanter nu, när man betalar med kort och swish.
KATARINA JOHANSSON

Nytt material till utställningen om Öxabäcks damlag
ÖXABÄCK Det började

med ett gäng unga kvinnor som ville spela fotboll, ingen visste då att
ur denna idé skulle ett
av Sveriges mest framgångsrika damfotbollslag skulle ta sig form.
Historien om Öxabäcks
IF:s damlag finns att
skåda på Antikhuset, nu
med nytt utställningsmaterial.
I källaren till Antikhuset i
Öxabäck ryms över 30 år av
svensk fotbollshistoria. Här
har Kerstin Johnson skapat
en utställning där hon samlat
bilder, tidningsurklipp samt
pokaler laget vunnit.
Öxabäcks IF har vunnit
Svenska cupen sex gånger och
tog totalt sex officiella SMguld under lagets aktiva år.

Det var ur enkla former det

nu klassiska fotbollslaget

skapades. Det hela började
år 1966 när Kerstin Johnson
med vänner bestämde sig
för att starta ett fotbollslag
tillsammans.
– Vi pratade om det och
ringde sen runt till familj
och vänner för att få ihop
ett lag, berättar hon.
Resten
är
fotbollshistoria. När kvinnorna i Öxabäcks IF ville ordna en officiell serie var de
tvungna att arrangera det
själva då Västergötlands
Fotbollsförbund inte kunde bidra ekonomiskt. Med
stort eget engagemang och
pengar ur egen ficka lade
Öxabäcks IF på många vis
grunden för damfotbollens
framväxt i Sverige.

Kerstin Johnson driver

butiken i fastigheten som
ägs av hennes son med familj. Idén till utställningen
uppstod när hon märkte av
Antikhusets besökares in-

Flytta till

tresse för damlaget.
– Jag märkte att kunderna
var nyfikna och gärna ställde
frågor om laget.
Johnsons arbete med att
förvalta lagets historia startades 2002 och nu har hon
utökat utställningen med
ytterligare två rum av fotbollshistoria. Materialet har
hon letat fram själv eller fått
av Öxabäcksborna,
däribland
Sigge
Bengtsson, samt lagkamrater och journalister. I utställningen
finns nu bland annat
en väggtapet skapad
av Mathias Bergeld
med bilder på laget.

välkommen att kontakta Kerstin Johnson som i
mån av tid kan ge visning.
Antikhusets
utställning
kommer även hållas öppen
vid Hemvändardagen den 28
september.
JOHANNA SJÖBLOM

För den som är in-

tresserad att ta del
av utställningen är
det bra att veta att
den håller samma
öppettider som Mängder av tidni
ng
Antikhusets bu- att se på den nu ut surklipp om laget finns
ökade utställn
ingen.
tik. Man är även

Bofast

Vi har lägenheter och lokaler i ditt närområde
Vi erbjuder ett brett urval av hyresbostäder med bland
annat par- och radhus i markplan. Centralt eller med
lantligt läge på ett 30-tal orter i västra Sverige.
För närvarande har bolaget cirka
1 100 lägenheter och lokaler.

BOFAST
För mer information kontakta oss på tel. 0345-408 40
Bofast | Bruksgatan 2, Hyltebruk | www.bofast.se | info@bofast.se
Öppettider: Måndag-Torsdag 08.00-16.30 | Fredag 08.00-14.00

Kerstin Johnson framför den väggtapet Mathias Bergeld skapat
med bilder på Öxabäcks IF:s damlag.
FOTO: JOHANNA SJÖBLOM

ÖXABÄCKSBOR TOG SILVER PÅ SM
ÖXABÄCK Öxabäcksbon
Tommy Ovring har hållit
på med sportkörning sedan
barnsben. 2015 tog han första
SM-medaljen tillsammans
med hustrun Malin.
– Nu kommer vi att försöka nå VM. Det är det stora målet, säger Tommy som bildar
Team Skårebo tillsammans
med hustrun Malin.
Sportkörning är en tävlingsform för häst och vagn.
En tävling består av tre delmoment: dressyr, maraton
och precision.
Tommy och Malin tävlar var
för sig, Tommy i hästklassen
och Malin med ponny, men
de är också ett team. När
Tommy förra året deltog på
SM hade Malin en viktig roll

Malin och Tommy Ovring med hästarna Andante Da Capo och
Ovringo.
som medhjälpare.
– Man klarar inte en tävling
på egen hand, säger Tommy.
Nästa mål är att nå VM,
som arrangeras vartannat år.
– Det är inte alls lätt. Det
är mycket som måste stäm-

ma, men vi ska göra ett försök nu. Jag har fött upp de
här hästarna och vill så klart
se hur långt de kan nå, säger
Tommy.
FOTO:SIMON LEPPÄMÄKI
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BADPLATSER I Trivselbygden

Välkommen till vår vackra Trivselbygd! I våra tio byar finns gott om fina badplatser, och här nedan får du tips på var du kan ta dig ett dopp under varma sommardagar.

Holsjön

Holsljunga camping
Handikappsanpassad brygga och
vacker sandstrand.

Övre Hallången
Överlida Camping

Öxasjön Mjöbäcksvägen
En badplats med fina gräsytor.

X Brygga

Hopptorn

X Toalett

Omklädningsrum

Brygga

X Brygga

X Toalett
Näset Nedre Hallången
Hopptorn X Omklädningsrum
I korsningen Svenljunga-Östra Frölunda
X Kiosk X Grillplats
X Brygga X Toalett
X Långgrunt/småbarnsvänligt
X Hopptorn Omklädningsrum
Kiosk
X Grillplats
X Långgrunt/småbarnsvänligt

X Toalett

X Hopptorn Omklädningsrum
Grillplats
X Kiosk
X Småbarnsvänligt

X Grillplats

Kiosk

X Långgrunt/småbarnsvänligt

Vitasjön Ängasjö
X Brygga X Toalett
Hopptorn
Kiosk

X

Sandsjön

Omklädningsrum

X Grillplats

Långgrunt/småbarnsvänligt

Torestorp
Kommunal badplats, 5 km från Älekulla.

X Brygga

Hopptorn
Kiosk

X Toalett
X Omklädningsrum
X Grillplats

Skäremosjön

Ängasjö
Härligt, lugnt läge och sandstrand.

Långgrunt/småbarnsvänligt

X Brygga

Hopptorn

Korrasjön
Öxabäcksvägen
Ta vägen upp vid brandstation.
X Brygga

Hopptorn
Kiosk

X

Kiosk

Omklädningsrum

Långgrunt/småbarnsvänligt

Omklädningsrum

X Grillplats

X Småbarnsvänligt

X Toalett

X Grillplats

X Toalett

Högsjön
Öxabäcksvägen
På vägen mellan Älekulla & Älvsered.

X

Horsasjön ”Nabben”

Brygga

Toalett

Ny fin brygga.

Hopptorn

Omklädningsrum

Kiosk

Grillplats

X Brygga

Hopptorn

Långgrunt/småbarnsvänligt

Kiosk

X Toalett

Omklädningsrum

Kalvsjön Kalv
X Brygga X Toalett
Hopptorn
X Omklädningsrum
X Kiosk X Grillplats
X Småbarnsvänligt

X Grillplats

X Långgrunt/småbarnsvänligt

Föreningar ordnar hemvändardag i Öxabäck
ÖXABÄCK Lördagen den

28 september anordnas en hemvändardag i
Öxabäck, med mängder
av olika aktiviteter.
Detta är tredje gången man
anordnar hemvändardagen.
– Vi brukar ha den vart tionde år, berättar Göran och
Britt-Marie Andersson från
hembygdsföreningen, som
är en av alla medverkande
föreningar.

Invigningen hålls på för-

middagen vid Hagavallen.
Ansvariga är Öxabäcks IF.
Från Hagavallen utgår sedan en tipspromenad till
Antikhuset. I Antikhuset
finns damlagets museum
och där kommer också företag och privatpersoner ställa
ut och sälja sina alster.

Vinteridrottsklubben

anordnar ett springlopp
för barn vid lunchtid, och
idrottshallen är öppen under dagen. Kanske har innebandylaget TT99 match,
annars blir det lek och provapå-innebandy.
Skolan kommer också var
öppen. Föräldraföreningen
och byalaget samarbetar och
anordnar aktiviteter.

PRO har kaffe- och våffelservering i dagcentralen och
boulebanan kommer vara
bemannad för nyfikna som
vill testa.
Brokvarn, som drivs av
hembygdsföreningen, är bemannad och sågning kommer att ske två gånger under
eftermiddagen. Där kan man
också köpa lunch och flera företag finns på plats.

Förutom företag kommer
också MC-klubben och ”Vi
som kör moped i Älvsered”
att visa sina fordon.

I församlingshemmet

är det fikaservering, och
det blir även guidning och
visning av föremål i kyrkan.
Eftermiddagens aktiviteter
avslutas också i kyrkan, med
andakt och musik.
Bygdegårdsföreningen anordnar fest med förtäring och
underhållning på kvällen. Då
krävs anmälan.
Göran och Britt-Marie ser
fram emot hemvändardagen.
– Det är mycket planerande
och många möten för att få
ihop alla aktiviteter, men det
ska bli roligt, och vi hoppas
det är många som vill komma!
KATARINA JOHANSSON

På Brokvarn kommer det att visas sågning under hemvändardagen. 

FOTO: GÖRAN ANDERSSON
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ÅRETS FÖRETAGSSATSNING i Trivselbygden är en utmärkelse som delas ut i december varje år.
Läs om förra årets pristagare, och om hur man gör för a nominera nya företag till priset.

Motiveringar för vinnarna i årets företagssatsning
1:a pris, Texrep:
Ett anrikt företag som är starkt förknippat
med vår bygd har i ny ”regi” siktet högt inställt på att utvecklas och nå framgångar
inom sin bransch. Med nya moderna material och lösningar i kombination med traditionella textila kunskaper skapar de en
modern och effektiv arbetsplats som ger
utrymme för ytterligare arbetstillfällen.

2:a pris, Solhöjdens Svets &
Mek:
Stark entreprenörsanda med blicken riktad framåt gjorde att denne pristagare vågat
ta steget fullt ut och satsa på egna lokaler i
hembygden vilka dels skapar nya möjligheter för det egna företagets utveckling dels
ger möjligheter för andra företag att slå rot
och växa i Trivselbygden.

2:a pris, Lindsbo Gård:
Moderna företagare som verkar i en traditionell näring De har sett möjligheter och
vågat satsa på en effektivisering av lantbruksverksamhet och lyckas behålla den
ursprungliga känslan av omtanke till djur
och natur.

Dags att nominera nya
Sedan
2011 har Mjöbäcks
Sparbank varje år delat ut utmärkelsen
”Årets företagssatsning
i Trivselbygden”. Nu är
det dags att nominera
kandidater till årets pris.
TRIVSELBYGDEN

– Det är kul att vi kan uppmärksamma företagandet i Trivselbygden, säger
Carolina Skogsberg, ny vd
för Mjöbäcks Sparbank.
Priset kan gå till ett nystartat företag, ett före-

tag som valt att flytta till
Trivselbygden, eller ett befintligt företag som gjort en
nysatsning.

Byalagen på respektive

ort har ansvar för att det
kommer in nomineringar, men alla som vill får
nominera företag till priset, även om man inte själv
är bosatt i Trivselbygden.
Nomineringsblankett finns
på Mjöbäcks sparbanks
hemsida, och den finns även
att hämta på banken.
Nomineringstiden pågår

ÅRETS FÖRETAGSSATSNING i Trivselbygden

Texrep i Överlida finns överallt
ÖVERLIDA Hos Texrep tillverkas textila
band. Låter det som klädtillverkning och
lite hobbysömnad? Jo, sådana band finns,
men också band för bilindustri, filtertillverkning, inom sjukvården och militären. Kort sagt, textila band används överallt.

T

exrep startades
1948 i Alingsås
och flyttades till
Överlida år 1952.
År 2000 förvärvade
Texrep även Sjuntorp Band,
som har anor från år 1813.

Sedan två år drivs företa-

get av Christer Andersson
och Magnus Wahlgren, båda
med lång erfarenhet både
från branschen, företaget
och varandra.
Båda har i olika omgångar
arbetat hos Texrep och båda
har också varit egna företagare i textilbranschen.
Under åren 2014-2017 drev
de också ett gemensamt företag i Kinna.

Det var när förre ägaren,

Bertil Johansson, hastigt gick
bort 2017, som Christer och
Magnus kontaktades om att
ta över.
– Bertil hade då ägt företaget sedan 1984 och gjort ett
fantastiskt jobb. Det var naturligtvis både upp och ner
som alltid, men företaget har
betytt väldigt mycket för orten och gör så fortfarande,
säger Christer.
Och när man pratar om att
företagets produkter finns
överallt, gäller det även företaget som sådant i Överlida.
Texreps logga tycks finnas
överallt i samhället.
– Ja, vi finns i sex olika fastigheter här i byn och har tillverkning i fyra av dem.
I Överlida arbetar 32 personer och i Sjuntorp tio.
– Vi har också ett litet dotterbolag i Riga, med tillverkning och lager för den baltiska marknaden.

Textila band är ett brett

produktområde.
– Förr handlade det bara
om band för textiltillverkning, nu finns en bred teknisk marknad, med en massa kunder som inte alls har
någon koppling till textilbranschen, berättar Magnus

och nämner att en Volvo V70
innehåller 17 meter band av
olika sorter.
Men även legoarbeten ingår i verksamheten.
– Vi har en väldigt bra utrustning för att skära material som tekniska textilier, och
vi säljer också tillbehör som
olika spännen för till exempel bilbarnstolar, sportutrustning, sjukvård och militär.

Det är med stort engagemang som Christer och
Magnus tagit sig
an uppgiften att
föra Texrep in i
framtiden.
– Bland det
Fabriker: I Överlida, Sjuntorp
första vi gjort är
samt Riga.
att ISO-certifiera
Grundades: 1813 i Sjuntorp.
oss. Kunderna
Funnits i Överlida: Sedan
kräver alltmera
1951.
att produkterAntal anställda: Totalt 50
na är verifierapersoner, varav 32 i Överlida.
de och det har
Tillverkning: Textila band för
också gett oss en
alla ändamål.
bätt re struktur
Omsättning:
i företaget, sä48,5 miljoner kroger Magnus och
nor år 2018.
Christer fortsätter:
– Vi brinner
verkligen för att
ha kvar produktionen här
i Överlida, medarbetarna
Ägarna Christer Andersson och Magnus Wahlgren utanför en av företagets lokaler i Överlida. FOTO: VIAVINGA
är oerhört engagerade och
kompetenta.
Christer konstaterar att
hitt ills har strategin fungerat.
– Från en omsättning 2016
på 36,5 miljoner kronor, räknar vi med 48,5 för 2018 och
ytterligare upp för i år.
Dessutom händer det väldigt mycket just nu inom
textila material, berättar
Magnus.
– Vår förhoppning är kunna svänga lite mera åt det
tekniska hållet. Vi har haft
företaget i två år, men det
känns som vi knappast har
börjat och vi har massor av
idéer kvar att jobba med!
Inne i företagets lokal för renrum och hygien gäller blå skoskydd, Remmar och spännband är en stor produkt hos Texrep.
här produktionschef Peter Magnusson, som flankeras av Christer
ANN-LOUISE KJELLNER Andersson och Magnus Wahlberg.

Texrep
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kandidater till företagspriset
fram till den 31 augusti, och därefter utses vinnarna av en jury, bestående av representanter
för Mjöbäcks Sparbank,
Svenljunga
kommun,
Almi och Trivselbygdens
Utvecklingsbolag, Trivab.
Utmärkelsen delas sedan
ut vid Mjöbäcks Sparbanks
lucialunch för företagare i
mitten av december.

Ett förstapris och två

andrapris delas ut, till företagets ägare eller vd.
Förstapriset består av ett

utbildningsstipendium på
10 000 kronor, och de två
andrapristagarna får stipendium på 3 000 kronor
vardera.
Och trots att priset nu
delats ut i åtta år är det inte
svårt att hitta kandidater,
säger Lena Karlsson, trivselbygdssamordnarepå
Mjöbäcks Sparbank.
– Vi har mycket företagande i Trivselbygden, och byalagen är duktiga på att hitta
företag att nominera.
KATARINA JOHANSSON

Tidigare pristagare

Trivselbygdssamordnare Lena Karlsson och Mjöbäcks Sparbanks
vd, Carolina Skogsberg, ingår båda i juryn som utser vinnarna i
Årets företagssatsning 2019.
FOTO: KATARINA JOHANSSON

2011:
1. Mandys Diner, Älvsered
2. Bocksås Eko, Älekulla
2. Oveda Teknik, Holsljunga
2012:
1. AJAB Smide AB, Håcksvik
2. Furulids Snickeri och Åkeri
AB, Mjöbäck
2. Öxabäckskött
2013:
1. Snickeri AB Special,
Holsljunga
2. Kalvs Familjecamping
2. Monicanders, Mjöbäck
2014:
1. Älvsered Lantmän

2. Ferneborns Gräv &
Grus AB, Mjöbäck
2. Rundis, Överlida
2015:
1. Håcksviks Fastighets AB
2. Överlida camping
2. Lenas Kost & Träning,
Holsljunga
2016:
1. UPH Education AB
2. Mandy’s Inn
2. Överlida Grus & Transport
2017:
1. Kinds Elteknik
2.Bexells skafferi
3. Café Tostatorpet

Tobias och Johanna satsade på ny ladugård
MJÖBÄCK Tobias och Johanna Andreasson som driver Lindsbo gård i
Mjöbäck, vann ett av andraprisen i
Årets Företagssatsning.
– Det är roligt att få pris för något
man jobbar hårt med och brinner för,
säger Johanna.
På Lindsbo gård har paret ett hundratal köttdjur. Nu i dagarna släpps de ut på bete, och
sedan går de ute fram till november. Under
vinterhalvåret går djuren inne i den rymliga ladugården, på 1 200 kvadratmeter.
Ladugården är ett nybygge som stod klar
vid förra nyåret, och det är den storsatsningen som är en anledning till att paret fick pris
i årets företagssatsning.

Satsningen var kostsam, men nöd-

vändig. Eftersom Johanna och Tobias bor i
Snärsbo, en kilometer från Lindsbo där ladugården finns, och båda har andra jobb vid sidan av lantbruket, behövde de hitta lösningar
som inte kräver att de är på plats hela tiden.
Ladugården har därför både automatisk
utgödsling och mekanisk utfodring, samt kameror som paret kan följa via sina mobiler.
– Detta är ett komplement till vår övriga
verksamhet. Därför satsar vi på modern teknik, annars hade man gott kunnat ha detta
som heltidsjobb, säger Tobias.

De är mycket nöjda med nybygget.

– Vi är så glada att vi byggde just vår ladugård. Systemet vi har här, där djuren går lösa
i ett liggbåssystem, passar både oss och djuren väldigt bra.

I den nybyggda ladugården har Tobias och Johanna Andreasson ett liggbåssystem, där djuren går
lösa , men har sina egna liggplatser.
FOTO:KATARINA JOHANSSON
Att paret valt att satsa på köttdjur var naturligt, säger de.
– Det är den produktion man kan ha här. Vi
har bara två val – gran eller gräs. Att vi satsar
på detta är en garanti för att de hagar vi sköter kommer att finnas kvar.

Det är inte bara den estetiska aspekten

som gör att man vill bevara det öppna landskapet.
– Det gynnar den biologiska mångfalden.
Artrikedomen i Sverige är en av de största i
världen, och det är något att vara rädd om.
Men det måste skötas, och det är bara mulen
som klarar av den vården.

Produktionen på gården är ekologisk

och kravcertifierad.
– Lantbruket har drivits ekologiskt sedan
1980-talet, det har inte använts varken bekämpningsmedel eller konstgödsel sedan
dess. Vi var tidiga med det här, och det har
uppenbarligen funkat, säger Tobias.
Torkan, som ställde till så mycket bekymmer förra året, var ett problem även för
Lindsbo gård.
– Fodertillgången under sommaren löste
vi genom att stängsla in lövskogar och mark
som gränsade mot vatten. Att lösa vinterfodret var svårare, men genom kontakter fick vi
tag i träda som skördats. Men nu har vi inte

I de steniga hagarna är odling inte en möjlighet, för att hålla markerna öppna är det
betande djur som gäller. – Vi har två val här,
gran eller gräs, säger Tobias.
mycket reserver kvar, så blir det en sådan
sommar i år med blir det problem.

Tobias anser att samhället borde bli bättre

på att ta hand om de bönder som finns kvar.
– Man borde tänka mer på betydelsen av att
vi har en livsmedelsproduktion i Sverige, med
stränga djurskyddslagar, väldigt begränsad
antibiotikaanvändning och väldigt hög djurvälfärd. En bonde skapar också jobb åt många
andra: elektriker, maskinreparatörer och mejerier, med flera. Så det har stor betydelse om
man handlar svenska livsmedel.
KATARINA JOHANSSON

Jonas startade företagshotell i elefantstallet
ÄLVSERED Jonas Anders-

son köpte för drygt ett
år sedan en av Cirkus
Maximums
byggnader i centrala Älvsered.
Han driver företaget
Solhöjdens Svets & Mek
i en del av byggnaden,
samt hyr ut resten till
flera andra företag. Det
gav honom ett av andraprisen i Årets företagssatsning.
I Älvsered går byggnaden under namnet ”Sjöhedes” eller
”elefantstallet”. Sjöhedes, efter den mekaniska verkstad
som huserade här för många
år sedan, och elefantstallet,
eftersom Cirkus Maximum
haft sina elefanter här.
Nu får man istället vänja sig vid att kalla byggnaden ”Företagshotellet”, för
det är vad den blivit sedan
Jonas Andersson tog över.

Förutom Jonas eget företag, Solhöjdens Svets & Mek,
finns på bottenplan även elfirman Pers elteknik, samt
Patina Trucks, som importerar och säljer pickuper och
bildelar. Och på övervåningen driver Jonas fru Ulrika företaget Ulrikas Friskvård &
Bioresonansterapi.
– Tanken var att ha någon
hyresgäst, men inte så många
som det blivit, det är jätteskoj,
säger Jonas.
Företagshotellet var en anledning till att Jonas fick pris
i Årets företagssatsning.
– Att få utmärkelsen var
skoj, och oväntat. Jag visste
att jag var nominerad, men
det finns ju andra företag
som gjort mer.

Jonas startade Solhöjdens
Svets & Mek för fyra år sedan.
– Tankarna på att starta
något eget hade funnits ett
tag. Det grundade sig i att jag

kände att det jobbet jag hade
då, på Maa Såg, gick i samma
spår. Till att börja med jobbade jag kvar tre dagar i veckan
och drev eget resten av tiden.
Jag fick råd av min revisor att
starta på det sättet. Det gick
jättebra, så sedan gick jag ner
ytterligare en dag, och då jobbade jag som inhyrd på Maa
två dagar i veckan.

Till att börja med hade

Jonas verksamheten i föräldrahemmet Stuvås i Älvsered.
För drygt ett år sedan köpte
han den nuvarande lokalen
av Cirkus Maximum.
– Det var mycket att göra
här, men jag såg potentialen.
Lokalen har öppnat nya
möjligheter för hans företag.
– I och med att jag fått en
större verkstad har jag fått
möjlighet att ta både större
jobb och mer jobb. Nu är jag
ute mellan halv- och heltid
som inhyrd på olika ställen.

Jonas Andersson, i mitten, tillsammans med företagshotellets hyresgäster, fr. v. Marcus Nilsson,
Patina Trucks, Ulrika Lundström, Ulrikas Friskvård & Bioresonansterapi, samt Per Erlandsson och
Emil Erlandsson, Pers Elteknik.
FOTO:KATARINA JOHANSSON
De vanligaste jobben är
inom sågverksindustrin.
– Där har jag lite specialkompetens. Sedan är det väldigt olika, bland annat hjälper jag Sahlins i Holsljunga
att svetsa aluminium, det är
en växande kund. Till att börja med stod jag hos dem, men

nu gör jag jobben här, och
Älvsereds Åkeri sköter transporterna – det bidrar ju tilll
en levande landsbygd.

Jonas är nöjd med att han
tog steget att starta eget.
– Det är kul, det svåra är att
hålla rätt balans på jobben.

När man lagar gamla grejer
är det svårt med tidsplanen.
Det roligaste är variationen:
Man kan hålla på att krypa i
ett sågverk för att sedan åka
hem och svetsa något fint.
Ingen dag är den andra lik!
KATARINA JOHANSSON

FIRST
FIRST
CHOICE
FIRST
CHOICE
CHOICE

Det kloka steget in i eget hus
Det kloka steget in i eget hus
Det kloka steget in i eget hus

14
husmodeller
14
husmodeller
14 husmodeller
Nyckelfärdigt
från
Nyckelfärdigt
från
från
1Nyckelfärdigt
849000
000
kr
11 849
849
000
kr
kr
Smart,
tryggt
och
smidigt!
Smart,
tryggt
och
smidigt!
Smart, tryggt och smidigt!
First Choice är framtaget för alla er som vill ha maximalt med hus för varje investerad krona.

First Choice
är
framtaget
förenalla
er kvalitetsstämpel
som
vill
med
för
investerad
FirstFirst
Choice
är framtaget
för
alla
er som
villha
ha maximalt
maximalt
med
hushus
för
investerad
krona. krona.
Med
Choice
får du
extra
på ditt hus,
utan
attvarje
det varje
kostar
för mycket.
Med
First
Choice
får
du
en
extra
kvalitetsstämpel
på
ditt
hus,
utan
att
det
kostar
för
mycket.
Med First Choice får du en extra kvalitetsstämpel på ditt hus, utan att det kostar för mycket.

Läs mer om alla 14 husmodellerna på mjobacks.se
Läs mer om alla 14 husmodellerna på mjobacks.se

Läs mer om alla 14 husmodellerna på mjobacks.se

